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Kennismaking b.v.: 

• Kent u elkaar? 

• Zo ja, zeg tegen uw buurman/buurvrouw wat 
u in zijn/haar werk positief waardeert. 

• Vertel wat uw laatste moeilijke casus was. 

• Zo nee, vraag wat uw buurman/buurvrouw 
het mooiste werk in het vak vindt. 

• Vertel de ander wat uw hobby is. 

• Wat vind jij het vervelendste werk thuis? 

2 

Presenter
Presentation Notes
Kennismaking



Programma 
• Welkom en Kennismaking 
• Introductie filmpje 
• Pre-toets 
• Anatomie en Fysiologie 
• Epidemiologie 
• Casuïstiek en discussie 2x 
• Delen van kennis   
• Praktische vaardigheid 
• Posttoets  
• Take-home messages 
• Evaluatie 
• Sluiting 
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 Leerdoelen: 

   

  De dokter diagnosticeert otitis media 

  De dokter geeft advies 

  De dokter behandelt zo nódig 

  De dokter registreert 

  De dokter evalueert 

  De dokter deelt kennis 
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introduciefilm 
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20070809_oren01/ 
Gezondheidsnet.nl 
Geluidstuin 
Beter horen. 
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Otitis media 

NHG Standaard M09 : Otitis media acuta bij 
kinderen 

NHG Standaard M18 : Otitis media met effusie 
 

(NHG Standaard M49 : Otitis externa) 
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Introduction 

Wie zijn wij?   
• Wij weten niet wat u weet 

over otitis media 

 

• Wij weten niet hoe u de 
diagnose stelt. 

• Wij weten  niet wat u zegt. 

• Wij weten niet wat u doet.  

Wie bent u? 

• Weet u wat de Nederlandse 
dokter weet van otitis 
media? 

• Hoe stellen wij de 
diagnose? 

• Wat zeggen wij tegen…? 

• Wat doen wij? 

We gaan kennis delen! 
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Pretoets  

Het is alleen voor uzelf 

dus 

Geen naam vermelden en zelf houden 
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Embryologie 

• Waaruit ontstaat de gehoorgang? 

 

• Waaruit de ontstaat de trommelholte? 

 

• Hoe ontstaat het trommelvlies? 
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 Wat is cerumen? 
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 Een moeder komt met een kind van 4 jaar  
 met oorpijn op uw spreekuur. 
 Wat wilt u weten? 
 - 
 - 
 - 
 - 

- 
 - 
 - 
 - 
 - 
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Een baby kan alleen door de neus ademen 
 
  O  juist 
 
  O onjuist 
 
  O weet ik niet 
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 Wat is het mucociliaire systeem?  
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 Wat is de Ring van Waldeyer? 
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 Als een kind ongeveer 10 jaar oud is, 
 is het hoofd zodanig gegroeid  
 dat de buis van Eustachius  
 ongeveer de volwassen ligging bereikt 
 
  0 juist 
 
  0 onjuist 
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    Dat betekent:  
   a. meer horizonaal en langer 
   b. meer horizontaal  en korter 
   c. meer schuin naar boven en korter 
   d. meer schuin naar boven en langer   
 
 
 
 
 Wat is juist?  a  of  b  of  c  of   d? 
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Wat is van dit alles de betekenis voor de kliniek? 
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 Van otitis media ga je huilen!  
 
   
  0 ja 
 
 
  0 nee 
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 Is het geven van neusdruppels zinvol? 
 
  - waarom wel? 
 
  - waarom niet? 
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  Otitis media vereist pijnstilling! 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

    ja/nee 
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  Wanneer geeft u antibiotica?   
   
   
  Altijd  /  soms  /  nooit 
 
 
  Wat zijn uw criteria?  
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 Paracentese is een zinvolle behandeling! 
 
 

    ja  /  nee 
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 Een loopoor moet door de KNO-arts  
 behandeld worden   
 
 
   ja  /  nee 
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Wanneer vraagt u de KNO-arts om 
 
-diagnostiek 
 
-advies 
 
-behandeling 
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Wanneer stelt u  
Adenotomie +Tonsillectomie  

voor? 
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 Buizen zijn voor de waterleiding!  
 
  En niet voor de oren!   
 
   Ja  /  nee 
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Otitis media 

NHG Standaard M09 : Otitis media acuta bij 
kinderen 

NHG Standaard M18 : Otitis media met effusie 
 

(NHG Standaard M49 : Otitis externa) 
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Wat is otitis media acuta? 

 
• Een infectieuze ontsteking 

 

• Van het middenoor 

 

• < 3 weken 
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Otitis media acuta 

Epidemiologie 
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 Epidemiologie 

• Veel voorkomend 
– Tot 75 % eenmaal in het leven 

– Incidentie: 20 per 1000 patienten (huisarts) 

– Van de kinderen > 50% onder de 5 jaar 

• 102 per 1000 patiënten per jaar 

• 10-20% in het eerste levensjaar 3 keer 

• Weinig na de pubertijd 

 

• Recidief mogelijk  
– 10-20% 3 keer OMA in het eerst levensjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



Casuistiek 

Voor discussie in groepen van 3 of 4 

1 rapporteur op flap over  
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Casus 1.   
Aziz, 3 jaar, heeft trommelvliesbuisjes.  
Sinds een week komt er riekende afscheiding uit 
zijn rechteroor. Hij is niet ziek. 
De moeder vraagt om antibiotische 
oordruppels, want die hebben bij een vriendje 
van Aziz met dezelfde klachten, goed geholpen. 
De  dokter ziet bij otoscopisch onderzoek 
purulent secreet in de rechter gehoorgang. Zij 
legt aan de moeder van Aziz uit dat antibiotica-
bevattende druppels niet gegeven mogen 
worden bij trommelvliesbuisjes. 32 



 

De uitleg is correct. 
 
 
Oordruppels moet je nooit geven. 
 
 
Antibiotica-bevattende oordruppels.  
Wanneer? 
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Casus 2  
De oma van Josca belt naar de dokter. 
Josca is 1,5 jaar en heeft syndroom van Down. 
Ze is al een week hangerig en prikkelbaar. 
Sinds 2 dagen oorpijn en koorts. Nooit eerder 
gehad.  
Temp. 38.7 ° Celsius rectaal gemeten. 
 
De dokter vermoedt een otitis media en vertelt 
het te verwachten beloop en adviseert 
symptomatisch te behandelen: paracetamol 240 
mg drie keer daags. 
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Later zegt een collega dat alleen een 
telefonisch advies niet verantwoord is om de 
volgende redenen: 

 
a. De leeftijd van patientje 

 
b. Het feit dat zij het syndroom van Down 

heeft 
 

c. De duur van de oorpijnklachten 
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 Wat vindt u? 
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 Doseerschema voor paracetamol 
 
 -een vast schema 
 
 of 
 
 -afhankelijk van  ….. 
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Casus 3.  
Moeder Willemse komt met haar dochtertje 
Maartje, anderhalf jaar oud, op het spreekuur 
van de dokter. Maartje lijkt de laatste drie 
maanden minder goed te horen. 
De gehoorscreeningtest (in het eerste 
levensjaar) bij Maartje was normaal. 
Bij otoscopisch onderzoek ziet de dokter 
beiderzijds luchtbellen achter het trommelvlies. 
 
Zij stelt daarop  de diagnose otitis media met 
effusie 
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De dokter kan in dit geval de diagnose otitis 
media met effusie op grond van het 
otoscopisch onderzoek met zekerheid 
stellen. 

In dit geval is de aanbeveling:  
verwijzing naar de KNO-arts 
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Casus 4. 
Ronnie, 5 mnd., had gisteravond koorts (38.9⁰C) 
en huilde de hele nacht.  
Vanochtend temp. 38.1⁰C. 
Bij onderzoek vindt de dokter een rood 
trommelvlies links. Ze stelt de diagnose otitis 
media acuta en overweegt antibiotica voor te 
schrijven. 
Een correct argument hiervoor is in dit geval:  
-de leeftijd van Ronnie. 
 
Dit is juist/onjuist 
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Casus 5 
Meneer de Jager komt met dochter Maria, 3 jaar, 
voor controle op het spreekuur. 2 wk. geleden AB 
kuur gehad wegens loopoor sinds 2 wk.  
Bij onderzoek: trommelvliesperforatie met 
loopoor. 
De dokter verwijst Maria naar de KNO-arts. 
 
-de termijn voor het starten van AB – na 2wk 
loopoor- was in dit geval correct. 
 
-het verwijsbeleid van de dokter is correct. 
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Casus 6 
Mevr. van Kan komt met haar dochtertje Anne, 4 
jaar, op het spreekuur. Zij heeft de indruk dat Anne 
de laatste weken slecht hoort en wijt dit aan haar 
verkoudheid. Bij haar 6-jarige zoon moesten 2 jr. 
geleden buisjes geplaatst worden.  
Bij navraag blijkt Anne veel te snurken in haar slaap. 
Verder bekend met atopische constitutie en heeft ze 
een maand geleden en otitis media acute 
doorgemaakt. 
De dokter overweegt de diagnose otitis media met 
effusie. (OME) Tot de gegevens die de diagnose 
ondersteunen, behoren: 
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-het voorkomen van OME bij haar broer 
 
 
 
-de atopie van Anne 
 
 
 
-de otitis media voorafgaand aan de 
gehoorsdaling 
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Casus 7. 
Mw. Kornelius heeft sinds 3 wk. hevige jeuk en pijn 
in beide oren. Bij onderzoek zijn beide 
gehoorgangen rood en schilferig. Links is het 
trommelvlies niet goed te beoordelen vanwege de 
overmatige schilfering. 
De dokter stelt de diagnose: otitis externa en 
schrijft steroid-zure oordruppels voor. 
 
-de dokter had de linker gehoorgang eerst moeten 
reinigen. 
-steroid-zure oordruppels zijn in dit geval de eerste 
keus.  
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Casus 8. 
Jochem, 9 jaar, komt met zijn moeder op het 
spreekuur. Moeder en zijn juf op school twijfelen of 
hij goed hoort. De gehoortest op 1-jarige leeftijd 
was normaal. Anamnese en lichamelijk onderzoek 
leveren geen aanknopingspunten op. De dokter 
zegt tegen moeder dat hij een gehoortest wil laten 
afnemen bij Jochem en dat hij Jochem daarom zal 
verwijzen naar een audiologisch centrum omdat op 
deze leeftijd audiometrie in de huisartsenpraktijk 
nog niet betrouwbaar is. 
 
-de bewering van de dokter is juist? 
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Casus 9. 
De dokter ziet op het spreekuur Lonneke Peters, 18 
mnd. Zij heeft sinds 2 dagen Oorpijn en koorts 
(<38,5 ⁰ C ) Moeder vraagt een AB kuur voor haar. 
Bij onderzoek van het re oor is er sprake van een 
rood trommelvlies. Het linker oor is rustig. De 
dokter stelt de diagnose OMA rechts. De dokter 
antwoordt moeder dat Lonneke, met deze 
diagnose, in aanmerking komt voor behandeling 
met AB op grond van: 
-1. haar leeftijd 
-2. de duur van de klachten 
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 Epidemiologie 

• Veel voorkomend 
– Tot 75 % eenmaal in het leven 

– Incidentie: 20 per 1000 patienten (huisarts) = 60/3000 

– Van de kinderen > 50% onder de 5 jaar 

• 102 per 1000 patiënten per jaar = 20/200 

• 10-20% in het eerste levensjaar 3 keer 

• Weinig na de pubertijd 

 

• Recidief mogelijk  
– 10-20% 3 keer OMA in het eerst levensjaar 
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 Incidentie 

 
• De incidentie is gedefinieerd als :                    

het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per 
tijdseenheid, per aantal van de bevolking.  
 

• Meestal wordt de incidentie per duizend personen per jaar 
opgegeven en soms per honderdduizend per jaar.) 

 

= aantal nieuwe pat. / 1000 / jaar 
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 Prevalentie 

 

– De prevalentie is gedefinieerd als:              
het  aantal mensen dat op enig moment 
aan een ziekte lijdt, uitgedrukt per duizend.  

 

  = aantal patiënten per 1000 
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 Hoge incidentie: 
 = veel mensen krijgen de ziekte 
 
 Hoge prevalentie 
  + hoge incidentie – impact 
 
 Lage prevalentie 
  + lage incidentie – langdurig 
 
 Epidemie   
= een besmettelijke ziekte die zich snel 
verspreid onder een groep van mensen 
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 Etiologie 

• Pneumococcen 30-40% 
 

• Haemophylus Influenzae 
 

• Moraxelle catarrhalis 
 

• Haemolytische streptococ slechts enkele % 
 

• 40% geen bacterie gekweekt!!! 
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Patiënt komt niet met diagnose 

 

Patiënt komt met klachten! 

Welke? 
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Veel voorkomende klachten 

 

• Oorpijn, maar niet altijd 

• Loopoor, maar niet altijd 

• Koorts 

• Prikkelbaarheid 

• Nachtelijke onrust 

• Gastro-intestinale verschijnselen 
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 Anatomie 

54 



 Anatomie 
Middenoor 
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 Anamnese  

• Lengte  -kleur haar - gehoorverlies 

• Gewicht -reuk  - klachten beiderzijds 

• Temperatuur  - sufheid 

• Eetlust -kleur ogen - uitslag 

• Plassen -verkouden - vaak vallen 

• Oorpijn  - 2 li. handen - blauwe plekken 

• Vuil uit het oor  - blauwe handen en lippen 

• Buikpijn   - moeheid 

• Diarree -obstipatie - hoe lang 

• Pijn met plassen  - etc. etc.  
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Verschijnselen otitis media acuta: 
 

 
• Oorpijn 

• Algemeen ziekzijn 

• Koorts 

• Soms loopoor 

• Rood bomberend of niet doorschijnend TV 

• Slechts enkele dage klachten 

• Zelden complicaties  
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 Maar wat is echt van belang? 
1. Lokaal -  Loopoor 

- Oorpijn 
- Gehoorverlies  
- Eenzijdig/dubbelzijdig 

 

2. Algemeen  -  leeftijd   

   -  koorts 
- prikkelbaarheid 
- Onrust 
- Buikpijn 
- Diarree 
- Slecht eten/drinken 
- sufheid 
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Wat is echt van belang? vervolg 

3. Klachten van de Bovenste luchtwegen 
  - hoesten/snotneus/keelpijn 

 

4. Ernst, duur en beloop van de klachten 

 

5. Eerder gehad (< 1jr) dus recidief 

 

6. Trommelvliesbuisjes 
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 Zijn er risicofactoren? 
 (complicaties!) 

 

• Jonger dan 6 maanden 
 

• Anatomische afwijkingen 
 

• Ooroperaties gehad 
 

• Gecompromitteerd immunsysteem 
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 Dus: 

 
• Uitleg en advies en z.n. opnieuw contact!!! 

 

• Symptomatisch = Klachten behandelen 

 

• Soms antibiotica 

 

• Alleen bij persiterende klachten ->> KNO 
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 Maar …… 

Assistente aan de telefoon Dokter aan de telefoon 

 of   of 
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 Óf de assistente??? 

 
• De assistente stelt vragen 

 

• De assistente geeft advies 

 

• De assistente registreert 

 

• De dokter evalueert 

63 



De dokter onderzoekt?? Kijkt!! 
64 



Hier volgt de praktische 
vaardigheid met een filmpje en 

dan de instructie gevolgd door op 
elkaar oefenen. 
(zie programma) 
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Caput malleï / hamerkop Corpus incudis / 
lichaam aambeeld 

Pars flaccida/slappe deel 
van het trommelvlies 

Processus brevis / kort 
uitsteeksel 

Manubrium malleï / 
hamersteel 

Umbo / navel 

Chorda tympani 

Musculus stapedius 

Stapes / stijgbeugel 

Crus longum incudis/ 
lange been aambeeld 

Fenestra rotundum / ronde 
                             vensternis 
                                      

promontorium 

AB 

AO 

VB 

VO 
Annulus tympanicus 

Pars tensa 
membrana tympani 

67 



68 



Oefenen 

 

 

 

Tweetallen vormen 
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Posttoets 

Het is alleen voor uzelf 

dus 

Geen naam vermelden en zelf houden 

 

               
    

 
- 
- 
- 
- 
- 

               
    

 
- 
- 
- 
- 
- 
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 Een moeder komt met een kind van 4 jaar  
 met oorpijn (?) op uw spreekuur. 
 Wat wilt u weten? 
 - 
 - 
 - 
 - 

- 
 - 
 - 
 - 
 - 
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We weten dat een zuigeling alleen 
door de neus kan ademen.  

Tot welke leeftijd ademt een 
zuigeling als regel door de neus? 
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 Tot welke leeftijd ademt een kind gemiddeld  
 
 door de neus? 
 
 0  tot de leeftijd van 6 dagen 
 
 0 tot de leeftijd van 3 maanden 
 
 0 tot de leeftijd van 1 jaar 
 
 0 tot de leeftijd van 6 jaar 
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Wat is het mucociliaire systeem?  
 

Wat is de functie? 
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Wat is Ring van Waldeyer? 
 
 

Functie?  
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Wat is cerumen? 
 

Is cerumen pathologie? 
 

Wanneer moet het verwijderd 
worden? 

 
Hoe? 
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 Als een kind ongeveer 10 jaar oud is, 
 is het hoofd zodanig gegroeid  
 dat de buis van Eustachius  
 ongeveer de volwassen ligging bereikt 
 
  0 juist 
 
  0 onjuist 
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    Dat betekent:  
   a. meer horizonaal en langer 
   b. meer horizontaal  en korter 
   c. meer schuin naar boven en korter 
   d. meer schuin naar boven en langer   
 
 
 
 
 Wat is juist?  a  of  b  of  c  of   d? 
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Wat is van dit alles de betekenis voor de kliniek? 
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 Van otitis media ga je huilen! ? 
 
   
  0 ja 
 
 
  0 nee 
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 Is het geven van neusdruppels zinvol? 
 
  - waarom wel? 
 
  - waarom niet? 
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 Is het geven van oordruppels zinvol? 
 
  - waarom wel? 
 
  - waarom niet? 
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  Otitis media vereist pijnstilling! 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

    ja/nee 
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  Wanneer geeft u antibiotica?   
   
   
  Altijd  /  soms  /  nooit  
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Antibiotica 

Wat is uw eerste keus? 

Welke dosering hanteert u? 

Hoe stelt u die dosering vast? 

90 



 
 
 
 
 Paracentese is een zinvolle behandeling! 
 
 

    ja  /  nee 
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 Een loopoor moet door de KNO-arts  
 behandeld worden   
 
 
   ja  /  nee 
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Wanneer vraagt u de KNO-arts om 
 
-diagnostiek 
 
-advies 
 
-behandeling 
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Wanneer stelt u  
Adenotomie +Tonsillectomie   

voor? 
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 Buizen zijn voor de waterleiding!  
 
  Niet voor de oren!   
 
   Ja  /  nee 
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  Take home messages 
 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 
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Evaluatie 
Wilt u de vragen duidelijk invullen en 

geeft u gerust kritiek. 
Wij zijn u dankbaar voor kritiek want 

daar leren we van en dat komt de 
volgende cursussen ten goede, dus ook 

voor u! 

97 



Hoe vond u de cursus? 

• Wilt u drie positieve dingen noemen? 
• - 
• - 
• - 
• Wilt u drie negatieve dingen noemen 
•   
•   
•   
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Cursusmap 
• Is de map zinvol? 
• Waarom? 

 
• Wat gaat u er mee doen? 

 
• Is de uitvoering goed? 

 
• Past de inhoud bij het onderwerp? 

 
• Is de inhoud overzichtelijk? 

 
• Wat wilde u meer of minder hebben? 
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Programma 

 Hoe vindt u het programma? 
 

 

 Wat zou er nog bij moeten 

 

 

 Wat is te veel? 
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De toets 

• Vond u de toets vervelend? 

 

• Waarom? 

 

• Zou u de toets uitgebreider willen hebben? 

 

• Heeft de toets bijgedragen aan kennis? 
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Instructiefilms 

• Gaven de films een positieve bijdrage? 

 

• Film 1 introductie 

 

• Film 2 anatomie 

 

• Film 3 otoscopie 
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Casus 

• Hoe vond u het bespreken van casus? 

 

• Wat is het positieve daarvan? 

 

• Wat is er negatief aan? 

 

• Wat is het resultaat ervan? 
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Praktische vaardigheid 

• Was de uitleg duidelijk? 

 

• Wat miste u? 

 

• Vond u het vervelend om “patient” te zijn? 

 

• Zou u het nog een keer willen herhalen? 
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Tenslotte 

 
• Wanneer moeten we dit herhalen? 

 
• 1 week 
• 1 maand 
• 3 maanden 
• 6 maanden 
• 1 jaar 

 
 105 



Praktische vaardigheid vervolg 

• Waarvoor denkt u het te gaan gebruiken? 
 

• Waarvoor wel? 
 

• Waarom niet? 
 

• Wat kan het u opleveren? 
 

• Wat kan het de patiënt opleveren? 
106 



Praktische vaardigheden vervolg 

• Bent u dan een betere dokter? 

 

• Wat zullen de patiënten er van vinden? 

 

• Zullen ze u vertrouwen? 

 

• Wat kunnen we doen om vertrouwen te 
winnen? 
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Algemeen 

• Is de vertaling een probleem? 

 

• Hoe vindt u het om kennis te delen? 

 

• Wilt u het zelf ook gaan doen? 
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Algemeen 

 Wilt u een korte beschrijving geven van wat u 

 van deze cursus vindt. 
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Volgende keer: (??) 

• Herhaling otoscopie 

 

 

• Het onderzoek van de pasgeborene 

 

 

• Het onderzoek van het jonge kind 
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