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Het hoofd-halsgebied is het gebied van het hoofd en de hals, 

zonder de inhoud van de schedel. Het betreft men name organen 

en structuren die te maken hebben met de adem- en voedselweg 

(zoals de mond, farynx en speekselkieren), structuren die voor 

de afweer zorg dragen (zoals de amandelen en lymfebanen en 

-klieren) en anatomische structuren die een ligging hebben in de 

hals (zoals de vaten, zenuwen en (bij)schildklier). 

15.1 Bovenste deel van de tractus digestivus 

15.1.1 Mondholte 

De mondholte begint bij de lippen en eindigt bij de overgang 

naar de orofarynx (orofaryngeale isthmus). De grenzen van de 

orofaryngeale istmus zijn de voorste farynxboog, de overgang 

van het harde naar het zachte gehemelte en de papillae 

vallatae op de overgang van het voorste twee derde naar het 

achterste een derde deel van de tong (de tongbasis). 

De mondholte is i n verschillende regionen ingedeeld, na

melijk het wangslijmvlies met aan weerszijden van de tweede 

molaren in de bovenkaak de uitmonding van de afvoergang van 

de gl.parotidea, de gingiva van boven- en onderkaak met daarin 

de tanden, het harde palatum, de tong (zie  figuur  

De bodem van de mond wordt gevormd door de mond-

bodemspieren bekleed met slijmvlies met daarin de afvoer-

gangen van de submandibulaire en sublinguale speekselkieren 

(zie  figuur 15.2). 

Nomenclatuur van het gebit 
De gebitsbogen kunnen worden verdeeld in vier kwadranten: 

rechtsboven, linksboven, linksonder en rechtsonder. De tegen

woordig meest gangbare nomenclatuur geeft het rechter boven-

kwadrant het getal 1 en voegt daaraan, te beginnen bij de medi-

aanlijn, het nummer van het betreffende element toe. Het linker 

boven-, het  onder- en het rechter onderkwadrant krijgen 

hierbij de begincijfers respectievelijk 2, 3 en 4. De hoektand in 

de bovenkaak links, bijvoorbeeld, krijgt dan het nummer 23 

(spreek uit twee-drie) (zie  figuur 15.3). 

Formule voor het blijvende gebit luidt: 

  181716151413 12112122232425262728 . , 
 —    —  Links 

 43 44 45 46 47 48  32 33 34 35 36 37 382 

Voor het melkgebit worden de cijfers 5, 6, 7 en 8 gebruikt: 

Rechts = 
55 5453 5251 61 62 63 6465 

85 84 83 82 81  7475 
Links 

15.1.2 Farynx 

De farynx strekt zich uit van de schedelbasis tot het niveau van 

de onderrand van het cartilago cricoidea, waar de farynx over

gaat in de slokdarm (zie •  figuur 15.4). Aan de voorzijde staat 

de farynx in open verbinding via de choanae met de neus, via 

de orofaryngeale isthmus met de mondholte en via de aditus 

laryngis met de larynx. De farynx wordt verdeeld in de naso-

farynx (gedeelte boven het niveau waar het zachte gehemelte 

de farynxachterwand raakt bij elevatie), de orofarynx (met als 

bovengrens het niveau van de onderzijde zacht gehemelte en 

als ondergrens de tongbasis - epiglottis - faryngo-epiglottische 

plooi) en de hypofarynx (tot aan de m.cricofaryngeus). Lucht

weg en voedselweg kruisen elkaar ter hoogte van de orofarynx 

(zie •  figuur 15.4 en 15.5). 

Als kruispunt van lucht- en voedselweg dient de farynx zo

wel om lucht naar de longen te geleiden als om het voedsel vei

l ig naar de oesofagus te transporteren. De spieren rondom de 

farynx spelen een belangrijke rol bij het openhouden van de 

luchtweg, het functioneren van de buis van Eustachius (tuba 

auditiva) en het slikken. 

Het  weefsel in de wand van de farynx speelt een 

belangrijke rol in de afweer tegen micro-organismen die via de 

inademingslucht en het voedsel binnenkomen. De smaakpapil

len dorsaal op de tongbasis maken ook deel uit van de farynx. 

Nasofarynx 
De nasofarynx of  is het gedeelte van de farynx dat 

achter de neus en boven het zachte gehemelte ligt. De choanae 

vormen de overgang naar de neus. Het dak van de neus-keelhol

te wordt gevormd door de schedelbasis; de achterwand ligt tegen 

de voorste boog van de atlas en het os occipitale. 

I n het dak en op de achterwand van de neus-keelholte be

vindt zich het adenoid of de neusamandel. I n de zijwanden van 

de nasofarynx monden de tubae  uit. Deze uitmon

dingen worden omgeven door een wal van kraakbeen. Dorsaal 

van deze tubawal bevindt zich beiderzijds de groeve van Ro-

senmüller.  Het slijmvlies van de nasofarynx bestaat uit 

rijig, deels trilhaardragend epitheel. Onder het slijmvlies bevin

den zich de m.tensor  palatini en m.levator  palatini, de 

m.salpingopharyngeus en de m.constrictor pharyngis superior. 

De functie van de buis van Eustachius is complex; hij vormt een 

mechanische en immunologische barri è re  tussen de nasofarynx 

en het middenoor, belucht het middenoor en voert secreet uit 

het middenoor af. 

Orofarynx 
De orofarynx is het gedeelte van de farynx dat ligt tussen het 

niveau van het zachte gehemelte craniaal en het niveau van 

het tongbeen caudaal. De voorwand van de orofarynx wordt 

voor het grootste gedeelte ingenomen door de open verbinding 

met de mondholte (orofaryngeale isthmus), daarnaast door de 

tongbasis dorsaal van de smaakpapillen op de tongbasis (pa

pillae  en door de vallecula, de ruimte tussen 

de tongbasis en voorzijde van de epiglottis. De orofaryngeale 

isthmus is de overgang van de mondholte naar de orofarynx 

en de anatomie wordt beschreven bij de begrenzing van de 

mondholte. In de zijwanden van de orofarynx bevinden zich 

tussen de twee gehemeltebogen - de voorste en achterste fa

rynxboog gevormd door respectievelijk de  

en m.palatofaryngeus - de keelamandelen. De achterwand 

wordt gevormd door het farynxslijmvlies, dat zich bevindt 

ter hoogte van de cervicale wervels 2-3. Onder het met meer-
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 Figuur 15.1 Anatomie mondho l te . 1 = bovenl ip ; 2 = gingiva bovenkaak; 

3 = wangsl i jmvl ies;4 = pa la tum du rum; 5 = overgang harde naar zachte 

gehemelte; 6 = zachte gehemel te; 7 = uvula; 8 = voorste farynxboog; 

9 = papil lae  = t ong ; 11 = gingiva onderkaak; 12 = onder l ip ; 

13 =  14 = afvoergang  

 Figuur 15.3 Gebit met nomenclatuur. 

lagig niet-verhoornend plaveiselepitheel beklede slijmvlies ligt 

de m.constrictor pharyngis medius. Deze spierlaag vormt de 

scheiding met de parafaryngeale ruimte, waarin de vaatzenuw-

 bestaande uit de a.carotis, de v.jugularis interna, de n.X 

en de orthosympatische grensstreng, evenals de hersenzenu-

wen IX, X I en X I I zijn gelegen. 

De orofarynx wordt sensibel  door de 

n.glossopharyngeus  Vanwege de gedeelde sensibele in -

nervatie van de farynx en de gehoorgang (zie •  figuur 15.6) kla

gen pati ënten  bij keelaandoeningen of na tonsillectomie vaak 

over (uitstralende) oorpijn. Smaakpapillen op de tongbasis (pa

pillae circumvallatae) en elders in de orofarynx worden ge ïnner 

veerd door de n.glossopharyngeus (n.IX) en de n.vagus (n.X). 

luchtweg 

voedselweg 

- nasofarynx 

- orofarynx 

-hypofarynx 

- oesofagus 

 Figuur 15.4 

orofarynx. 

Luchtweg en voedselweg kruisen elkaar ter hoogte van de 
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• F iguur   'Referred  oorp i jn kan zijn oorsprong v inden in afwi jk ingen van de tongbasis, de tonsi l , de supraglott is en de hypofarynx. 

De pi jn kan zowel diep als meer opperv lakk ig worden gevoeld. 



  oesophagus 

D Figuur 15.7 Farynxconstr ictoren en in de farynx insererende spieren, dorsaal aanzicht. 

Hypofarynx 
De hypofarynx is het meest caudale gedeelte van de farynx, dat 

ter hoogte van de onderrand van het cartilago cricoidea overgaat 

in de slokdarm. De hypofarynx ligt achter, en deels ook naast 

de larynx. In de hypofarynx wordt een drietal gebieden onder

scheiden: de achterwand, de dubbel aangelegde sinus piriformis 

en het postcrico ïdale  gebied. De sinus piriformis bevindt zich 

beiderzijds tussen de plica  van de larynx medi 

aal en de mediale wand van het cartilago thyroidea lateraal. De 

achterwand ligt ter hoogte van de cervicale wervels 3-6. Onder 

het met niet-verhoornend plaveiselepitheel beklede slijmvlies 

ligt de  pharyngis inferior. De sensibele innervatie 

van de hypofarynx gaat uit van de n.laryngeus superior (n.X). 

Vanwege de gedeelde sensibele innervatie van de hypofarynx en 

de gehoorgang (zie  figuur 15.6) klagen pati ënten  bij tumoren 

in de supraglottische larynx of hypofarynx ook vaak over (uit 

stralende) oorpijn. 

Musculatuur 
De musculatuur van de farynx bestaat uit twee lagen die elk een 

eigen functie hebben (zie  figuur 15.7): 

Een circulair lopende spierlaag van farynxconstrictoren, 

bestaande uit de m.constrictor pharyngis superior met 

insertio aan de schedelbasis, de m.constrictor pharyngis 

 met insertio aan het  en de m.constrictor pha

ryngis inferior met insertio aan de cartilagines thyreoideae 

en cricoideae. De uitwaaierende vezels insereren dorsaal in 

de mediaanlijn in een raphe. De constrictoren hebben als 

voornaamste functie het voedsel naar de oesofagusmond te 

stuwen. Zij doen dit via een van craniaal naar caudaal ver

lopende peristaltische samentrekking. 

Een in craniocaudale richting lopende spierlaag be

staande uit de m.stylopharyngeus, de m.stylohyoideus, 

de m.styloglossus, de  en de 

m.palatopharyngeus. Deze spieren hebben de func

tie de farynx te heffen. Di t is van belang bij het slikken 

 figuur 15.8). 

De motorische innervatie van de hiervoor genoemde spie

ren wordt verzorgd door takken van de n.glossopharyngeus 

en de n.vagus. 

Ring van Waldeyer 
De ring van Waldeyer (B figuur 15.9) bestaat uit ophopingen van 

lymfatisch weefsel gelegen rond de toegang tot de voedsel- en 

luchtweg in oro- en nasofarynx. Binnen deze ring wordt onder

scheid gemaakt naar de tonsillae palatinae (keelamandelen), de 

tonsillae linguales (tongtonsillen) en de tonsilla pharyngea of 

het adenoid  Ook de kleinere ophopingen van 

lymfoïd  weefsel rondom de tubae  (tonsillae tubariae) 

en de strengen lateraal in de farynx en op de farynxachterwand 

(plicae tubopharyngicae) behoren tot de ring van Waldeyer. A l 

leen de keelamandelen worden omgeven door een fibreus kap

sel; dit kapsel is door losmazig bindweefsel verbonden met de 

onderliggende  Het bekledend epitheel van 

de ring van Waldeyer vertoont diepe vertakte instulpingen, 

waardoor crypten ontstaan. Door deze bouw is enerzijds het 

contactoppervlak tussen het  en de buitenwereld 

optimaal, anderzijds kan zich in de  d ébris  opho

pen dat een goede voedingsbodem is voor micro-organismen 

en op die manier kan leiden tot foetor ex ore en recidiverende 

tonsillitiden. 

In tegenstelling tot het  weefsel elders in het lichaam 

bevat het lymfoïde  weefsel van de ring van Waldeyer alleen effe-

rente en geen afferente lymfebanen. De efferente lymfedrainage 

van het adenoid loopt via de retrofaryngeale lymfeklieren (lym

feklier van Rouvière)  naar de hooggelegen achterste cervicale 

klieren; de keelamandelen en tongtonsillen draineren naar de 

diepe halslymfeklieren langs de v.jugularis interna. 

Functie 
Het lymfoïde  weefsel in de ring van Waldeyer is strategisch ge

legen rond de toegang tot de voedsel- en luchtwegen en vormt 

zo een eerste barri è re  voor micro-organismen (antigenen) die 

via voedsel en ingeademde lucht het lichaam binnenkomen. Het 

adenoid en de  maken deel uit van het mucosageasso-

cieerde lymfoïde  weefsel (MALT, Mucosa Associated Lymphoid 
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a 

S F iguur 15.8 Door het heffen van de larynx t i jdens de slikactie kantel t de 

 F iguur 15.9 a De ring van Waldeyer en zijn samenstel lende  b  

Tissue), dat een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling  de 

immunologische afweer. De meeste activiteit vindt plaats rond 

de crypten, instulpingen in het oppervlak met als waarschijn

lijk doel het mogelijke contactoppervlak te maximaliseren. In de 

basis hiervan passeren antigenen de mucosa; zij worden in het 

 systeem opgevangen door antigeenpresen-

terende cellen, zoals langerhanscellen of dendritische cellen en 

macrofagen. De antigenen worden door deze cellen gepresen

teerd aan  en aan de B-cellen die zich in de 

centra van het MALT bevinden. Door binding van antigeen aan 

de receptoren op de celmembraan van  worden 

deze gestimuleerd zich te delen en zich te verplaatsen naar de 

lymfe en de bloedbaan om zich vervolgens te vestigen ('homing') 

in het secretaire weefsel van darmen, luchtwegen en in speek

sel- en borstklieren. Daar ondergaan de B-lymfocyten onder 

invloed van cytokinen, zoals  en  

b 

epig lot t is over de larynxingang. 

 

oppervlakkig epitheel 

follikel  

 

 

ouw van het lymfatisch weefsel in de r ing van Waldeyer. 

verdere differentiatie in immuunglobulineproducerende plas

macellen. Het contact tussen de verschillende lymfoïde  organen 

wordt onderhouden door continu transport van lymfocyten via 

de lymfe en het bloed. Op deze wijze worden lymfocyten in con

tact gebracht met de specifiek bij hen passende antigenen. De 

meerderheid van de  produceert 

oglobuline A  dat niet alleen als  door de mucosa 

in de farynx wordt uitgescheiden (secretoir IgA), maar ook als 

monomeer naar de bloedbaan. Secretoir IgA bindt zich aan vi 

russen en bacteri ën  in de farynx en maakt ze onschadelijk  

hun aanhechting aan en penetratie door de mucosa te verhinde

ren. In het  en de tonsillen bevinden zich, anders dan in 

de rest van het MALT, meer  dan  cellen. 

Ook  cellen worden in MALT gevonden. 

Hoewel B-lymfocyten de belangrijkste functie vervullen, 

zijn ook de  i n het adeno ïd  en de tonsillen van be-
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lang voor de regulatie van de  In MALT zijn 

 talrijker dan  beide bevinden 

zich vooral in de interfolliculaire ruimten. Andere  i n de 

tonsillen spelen een  bij de afweer tegen virussen en schimmels 

(naturalkillercellen en cytotoxische T-cellen).  zijn 

ook de belangrijkste producenten van de al genoemde inter-

 en -5 en andere cytokinen. Door de voortdurende 

blootstelling aan nieuwe micro-organismen wordt bij kinderen 

vaak hyperplasie van het lymfoïde  weefsel in de farynx gezien; 

dit is een fysiologisch fenomeen dat echter pathologische pro

porties kan aannemen als de volumetoename interfereert met de 

normale  Op dat moment ontstaat een vicieuze 

cirkel van stase van secreet, bacteri ële  overgroei en infectie die 

leidt tot verdere hyperplasie en obstructie. In dat geval kan een 

adenotomie met of zonder tonsillectomie de enige manier zijn 

om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Het effect van het ver

wijderen van de neus- en keelamandelen (adenotonsillectomie, 

ATE) bij kinderen op het zich ontwikkelende immuunsysteem 

is beperkt. Na ATE is een afname waargenomen van serumim-

muunglobulinen en de lokale productie van secretaire 

 Deze afname lijkt echter een teken van herstel door 

het verdwijnen van een continue antigene stimulus en gaat niet 

gepaard met een verhoogde vatbaarheid voor keelontstekingen 

of andere bovensteluchtweginfecties. 

15.2 Slokdarm 

De slokdarm, ook wel oesofagus, is een buisvormig orgaan met 

een lengte van ongeveer 25 cm dat de hypofarynx met de maag 

verbindt. Aan begin en einde is een  aanwe

zig. De slokdarmingang, oftewel de bovenste  

is achter het cartilago cricoidea gelegen op circa 15 cm van de 

bovenste tandenrij en wordt gevormd door de m.cricofaryngeus. 

De plaats waar de slokdarm overgaat in de maag - de cardia, 

oftewel onderste slokdarmsfincter - , bevindt zich juist onder het 

diafragma. Op het meest distale deel na loopt de slokdarm voor 

de wervelkolom langs, het bovenste deel bevindt zich achter de 

trachea, het middelste ligt rechts van de aorta, het onderste buigt 

naar links voor en gaat voor de aorta door het diafragma. 

Op drie plaatsen is een fysiologische vernauwing  

bij de ingang op 15 cm (bovenste  bij de kruising van 

aortaboog en linker  op circa 25 cm en bij de car

dia op circa 40 cm van de tandenrij. De slokdarmwand bestaat, 

circulair van binnen naar buiten, uit de volgende structuren: 

mucosa bekleed met meerlagig, niet-verhoornend plaveiselepi

theel; submucosa met bloedvaten, zenuwweefsel en lamina 

cularis mucosae; spierlaag met binnenste circulair en buitenste 

longitudinaal verlopende vezels (tussen beide bevindt zich de 

zenuwplexus, plexus van  Een serosa is niet aanwe

zig, zodat ontstekingen en maligne tumoren van de slokdarm 

zich gemakkelijk in omgevende structuren zoals het mediasti

num uitbreiden en omgekeerd maligne processen in het medi 

astinum kunnen doorgroeien in de slokdarm. De zenuwverzor

ging van de slokdarm vindt voornamelijk plaats via de n.vagus 

(zie D tabel 15.1). 

De bovenste slokdarmsfincter wordt grotendeels gevormd 

door de m.cricopharyngeus en is in de rustsituatie gesloten. Het 

bovenste deel van de slokdarm bestaat uit gestreept spierweefsel, 

beginnend bij de bovenste slokdarmsfincter over een lengte van 

6 tot 8 cm, waar het gestreepte spierweefsel zich vertakt met/ 

overgaat in het gladde spierweefsel van de middenzone van de 

slokdarm, die het grootste deel van de lengte van de slokdarm 

vormt. De middenzone van de slokdarm strekt zich uit tot 4 cm 

boven de onderste slokdarmsfincter. 

Het onderste deel van de slokdarm bevat een kort segment 

van glad spierweefsel dat eindigt in de onderste slokdarmsfinc

ter. De onderste slokdarmsfincter is een sfincter die - net als de 

bovenste slokdarmsfincter - tonisch in contractie is. Voor het 

correct functioneren van het klepmechanisme ter voorkoming 

van reflux van maaginhoud in de oesofagus is een aantal facto

ren van belang. 

De hoek tussen slokdarm en maag is zodanig dat bij even

tuele  in de maag de onderste sfincter wordt 

dichtgedrukt. 

De abdominale ligging van het onderste  van de slok

darm zorgt ervoor dat bij  drukverhoging 

ook dit onderste deel van de slokdarm wordt dichtgedrukt. 

De crura diafragmatica leveren een anatomische bijdrage 

aan de onderste slokdarmsfincter, en verzorgen een bijko

mende sfincterwerking tijdens inspiratie of persen boven 

op de druk uitgeoefend door de onderste slokdarmsfincter. 

Ondanks dit klepmechanisme is een geringe en kortdurende 

terugvloed van zure maaginhoud niet pathologisch, zolang 

bepaalde grenswaarden maar niet worden overschreden. Het 

slijmvlies in de slokdarm is, in tegenstelling tot het respiratoire 

slijmvlies, vrij resistent tegen zure gastro-oesofageale reflux. Bij 

massale reflux of braakneiging wordt door prikkeling in het dis

tale en middelste deel van de slokdarm een reflex opgewekt als 

gevolg waarvan de bovenste slokdarmsfincter krachtiger aan

spant om terugvloeien tot in de keel en daarmee risico op aspi

ratie te voorkomen. 

15.2.1 Fysiologie van de slikactie 

Het doel van slikken is op een veilige manier voedsel, zowel vast 

als vloeibaar, te transporteren van de mond naar de maag zonder 

dat dit terechtkomt in de luchtwegen. Verschillende ziekten en 

aandoeningen kunnen dit basisprincipe verstoren. De slikactie 

kan onderverdeeld worden in drie fasen: oraal,  en 

 waarbij de orale fase onder vrijwillige controle staat 

en de laatste twee fasen onder onvrijwillige  

controle. 

Orale fase 
De orale fase kan verder onderverdeeld worden in de orale voor

bereidende fase en de orale transportfase. Tijdens de orale voor

bereidende fase werken lippen, tong, gebit, kaken, palatum en 

wangen samen met het speeksel om het aangeboden voedsel te 

vermalen en te manipuleren tot een bolus van bepaalde grootte 
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S Tabel 15.1 Bijdragen van de craniale zenuwen in de verschi l lende  

s t ruc tuur a f ferenten 

orale fase 

l ippen 

tong 

mandibula 

palatum 

 regio, wangen 

faryngeale fase 

tongbasis 

epiglot t is ( l inguaal oppervlak) 

epiglot t is ( laryngeaal oppervlak) 

larynx (tot niveau ware stembanden) 

larynx (onder niveau ware stembanden) 

farynx (naso- en oro-) 

farynx (hypo-) 

oesofageale fase 

bovenste slokdarmsfincter 

s lokdarml ichaam 

onderste slokdarmsfincter 

V2 (maxillair) 

V3 (l inguaal) 

V3 (linguaal) 

V3 (mandibulair) 

V, IX, X 

V 

IX 

IX 

X ( interne tak n.laryngeus superior) 

X ( interne tak n.laryngeus superior) 

X (n.recurrens) 

IX 

X ( interne tak n.laryngeus superior) 

X (plexus faryngeus) 

X (n.vagus) 

X en  vezels 

ef ferenten 

VII 

XII 

 (kauwspieren), VII, X 

 X 

 (kauwspieren), VII 

 

X 

X 

X 

X 

X (ui tgezonderd  via IX) 

X 

X (n.recurrens) 

X (n.recurrens en n.vagus); 

plexus van Auerbach 

X (n.vagus) en n.phrenicus 

en consistentie, die vervolgens i n positie gebracht wordt om de 

daaropvolgende slikfasen vlot en veilig te kunnen laten verlo

pen. Na voldoende voorbereiding van de voedselbolus treedt 

de orale transportfase in door de samentrekking van lippen en 

wangen gevolgd door een tongcontractie tegen het harde gehe

melte  figuur 15.10a). 

Hierna wordt de nasofarynx afgesloten van de orofarynx 

door de superior-posterior heffing van het weke gehemelte; de 

zogenoemde velofaryngeale sluiting. Contractie van de in de la

terale en posterieure nasofaryngeale wanden gelegen muscula

tuur - de m.pharyngis superior en de hierin horizontaal uitwaai 

erende vezels van de m.palatopharyngeus - cre ëert  de zogeheten 

zwelling van Passavant, waartegen het velum zich nestelt  

dit laatste deel van de orale slikfase. Diverse  en 

rente bijdragen van de craniale zenuwen zijn essentieel voor een 

goed verloop van de orale fase (zie • tabel 15.1). 

Een goede beweeglijkheid van het anterieure twee derde van 

de tong is noodzakelijk om de taken van de orale slikfase uit te 

voeren. De tongmusculatuur kan grofweg verdeeld worden in 

extrinsieke en intrinsieke spieren. De extrinsieke spieren hebben 

hun oorsprong buiten het tonglichaam en hechten aan op het 

tongbeen of i n de overige extrinsieke of intrinsieke tongspieren. 

Zij verzorgen de voor- en achterwaartse, alsook de op- en neer

waartse tongbewegingen. De intrinsieke tongspieren vormen 

grotendeels het tonglichaam en bestaan uit bundels ineenge

vlochten spiervezels, onderverdeeld door zones van bindweef

sel. Contractie hiervan resulteert in aanpassing van de vorm van 

de tong voor zowel slikken als articulatie. De tongbasis (het pos

terieure een derde) zorgt voor de propulsie van de voedselbolus 

bij het transport naar de farynx. Goede sensibiliteit van de tong 

en de mondholte is essentieel voor een veilige uitvoering van de 

orale slikfase. Bij gezonde personen duurt de orale 

fase gemiddeld é én  seconde. 

De ademhaling gaat tijdens deze fase gewoon door, zodat 

vroegtijdig verlies van bolusdelen uit de mond naar de farynx 

kan leiden tot aspiratie nog voordat de faryngeale fase daadwer

kelijk is begonnen. 

Faryngeale fase 
Wanneer de voedselbolus de voorste tonsilbogen bereikt, begint 

de reflexmatige faryngeale slikfase ( •  figuur 15.10b). Na de velo

faryngeale sluiting treedt een elevatie en anterieure verplaatsing 

van het tongbeen-larynxcomplex op, waardoor: 

de larynxingang onder de tongbasis wordt getrokken; 

de slokdarmingang open wordt getrokken, omdat deze ven-

 vastzit aan het eveneens naar voren getrokken cricoid; 

de opening van de slokdarmingang wordt ondersteund 

door relaxatie van de bovenste slokdarmsfincter; 

een gedeeltelijke afdekking van de larynx optreedt door 

omklappen (retroversie) van de epiglottis over de 

ingang (zie ook B figuur 15.8); de volledige larynxsluiting 

vindt actief plaats door anterieure kanteling van de aryte-
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 F iguur 15.10 Slikfasen. a Orale transportfase: de bolus wo rd t door het anterieure twee derde deel van de t o n g naar dorsaal in de r icht ing van de farynx 

 b Vroege faryngeale fase: de larynx word t onder de tongbasis getrokken en de bolus wo rd t door de constr ic tormusculatuur van de farynx 

naar beneden  c Late faryngeale fase: de larynx staat hoog en de luch tweg is afgesloten door adduct ie van de aryteno ïden  en ware en 

valse s tembanden. De epiglot t is l igt in retroflexie over de larynxingang. De s lokdarmingang staat open en de bolus wo rd t hier door de constr ictormuscula 

tuur geperst. 

 en adductie van de valse en ware stembanden en de 

aryepiglottische plooien. De relevante anatomie van de la

rynx wordt verder in dit hoofdstuk toegelicht  par. 15.3.1) 

De obligate larynxsluiting tijdens elke slikbeweging noodzaakt 

een periode van  waarbij de persoon gedurende 0,3 tot 2,5 

seconden niet ademt. Bij pati ënten  met een vertraagde boluspas

sage kan dit tot een progressieve vermoeidheid van de bescher

mingsmechanismen en derhalve tot aspiratie leiden. 

De laryngeale sluiting wordt gevolgd door een contractie-

golf van de faryngeale constrictormusculatuur, die verantwoor

delijk is voor de propulsie van de voedselbolus naar de slokdarm 

(B figuur 15.10c). De faryngeale fase eindigt met de passage van 

de voedselbolus door de slokdarmingang. De bovenste slok

darmsfincter sluit opnieuw wanneer de larynx daalt naar zijn 

rustpositie en vertoont initieel een episode van aangehouden 

contractie alvorens opnieuw de rusttonus aan te nemen, zodat 

onmiddellijke regurgitatie van voedsel uit de slokdarm naar de 

farynx vermeden wordt.  afferente en efferente  van 

de diverse craniale zenuwen die essentieel zijn voor de farynge

ale fase van de slikactie worden benoemd in  tabel 15.1. 

De duur van de faryngeale slikfase bedraagt ongeveer é én 

seconde. De peristaltische golf door de farynx beweegt met circa 

12 cm/s. Hoewel de orale en faryngeale fasen van de slikbeweging 

hier apart worden besproken, is de fysiologische realiteit dat i n 

de normale situatie beide fasen volledig ge ïntegreerd  verlopen. 

De slikfrequentie bedraagt gemiddeld 580 slikbewegingen per 

dag (gemiddeld eenmaal per 2 minuten) en is het hoogst  

het eten en het laagst tijdens de slaap. De slikfrequentie neemt 

globaal af met toenemende leeftijd. 

Oesofageale fase 
De oesofageale fase vormt de laatste en minst complexe fase 

van de slikactie. Fysiologisch gezien is de belangrijkste functie 

van de slokdarm het transporteren van de voedselbolus naar de 

maag. Na de relaxatie van de bovenste slokdarmsfincter start de 

primaire peristaltische golf van de slokdarm door contractie van 

de longitudinale vezels, gevolgd door contractie van de circulaire 

vezels. De primaire peristaltische golf bestaat eigenlijk uit twee 

opeenvolgende contractiegolven, waarbij de eerste golf uitdeint 

ter hoogte van de overgang tussen het bovenste en middelste 

een derde deel van de slokdarm, en hierop een tweede golf start 

die de gehele lengte van de slokdarm afloopt. De snelheid van 

propulsie is echter duidelijk lager dan in de farynx met transit-

tijden die afnemen tot 3-4 cm/s. De peristaltiek in het bovenste 

slokdarmdeel is onder onvrijwillige directe centraal neurologi

sche controle, de peristaltische golf in het middenstuk wordt 

gecontroleerd door de zenuwen van de myenterische plexus van 

Auerbach, die gelokaliseerd is tussen de buitenste longitudinale 

en de binnenste circulaire spierlagen. 

Neuronale controle van het slikproces 
Slikken is een centraal gemedieerd fenomeen met supratentori-

 en infratentori ële  controleregio's. De supratentori ë le  contro

leregio bevindt zich in de frontale cortex, anterieur van de sen-

 cortex. De infratentori ële  controleregio bevindt 

zich in de hersenstam, meer bepaald in en rondom het dorsale 

deel van de nucleus tractus  en de ventrale regio rondom 

de nucleus ambiguus; de formatio reticularis rondom beide con

troleregio's is eveneens betrokken bij de sturing van het slikpro

ces. De corticale en subcorticale hersencentra zijn belangrijk bij 

de  initiatie van de slikactie. De orale spiergroepen zijn 

symmetrisch gerepresenteerd in beide corticale hemisferen, de 

laryngofaryngeale en slokdarmspiergroepen hebben een asym

metrische verdeling, zodat de meeste mensen een dominante 

slikhemisfeer hebben. De klinische implicatie is dat orofarynge

ale dysfagie verwacht kan worden bij een unilateraal corticaal ce-

rebrovasculair accident. De hersenstam is verantwoordelijk voor 

de onvrijwillige (faryngeale en oesofageale) slikfasen. De dorsale 

en ventrale medullaire regio's zijn vertegenwoordigd in beide 

helften van de hersenstam en zijn met elkaar verbonden. Elke 

zijde kan de faryngeale en oesofageale stadia van het slikproces 

co ö rdineren,  maar gezien de interconnectie hangt het normale 

sensorische en motorische functioneren af van een goede functie 

van beide hersenstamhelften. De klinische implicatie hiervan is 

dat een unilateraal  letsel kan leiden tot bilaterale fa

ryngeale motorische en sensorische functiestoornissen. 
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 F iguur 15.11 Larynxskelet en musculus cricothyroideus. a zicht van lateraal, b sagittale mediale doorsnede, van mediaal gezien. Door samentrekking 

van de mm.cr icothyroidei kantel t het r ingkraakbeen ten opzichte van het  bewegen de aryteno ïden zich naar dorsaal,  en nemen de stem

banden in lengte toe. 

plica vestibularis 

 

ventriculus laryngis 

plica vocalis 

trachea 

epiglottis 

vestibulum laryngis 

cartilago thyroidea 

 glottidis 

m.vocalis 

cavitas  

cartilago cricoidea 

 F iguur 15.12 Frontale doorsnede door de larynx. Zicht van dorsaal. 

15.3 Larynx en trachea 

15.3.1 Larynx 

De larynx neemt in de hals een centrale positie in. Ter weerszij

den van de larynx bevindt zich de vaat-zenuwstreng met daarin 

de a.carotis, de n.vagus, de v.jugularis interna en mediaal daarvan 

ook nog de orthosympatische grensstreng (zie ook  figuur 15.21). 

Larynxskelet 
Het larynxskelet bestaat hoofdzakelijk uit een vijftal kraakbe-

nige elementen, die worden  door ligamenten 

 figuur 15.11 en 15.12). 

Het  of  (cartilago thyroidea, schild-

kraakbeen) is samengesteld uit twee laminae (schildkraakbeen-

platen), die ventraal en mediaal vergroeid zijn, en een hoek vor

men van ongeveer 90° bij de man, 120° bij de vrouw. Door de 

 hoek is de voorzijde van het cartilago thyroidea bij de 

man  Adami, adamsappel) veel herkenbaarder. Beider

zijds is er een cornu  (craniaal) en een cornu inferius 

(caudaal). 

Het  of cricoid (cartilago cricoidea, ring 

kraakbeen)  de vorm van een zegelring, en is verbonden 

met het  (cricothyro ïdgewricht;  

 en de trachea. Het ventrale deel wordt arcus genoemd, 

het dorsale deel lamina. Het cricothyro ïdgewricht  maakt een 
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 transversus 

cartilago arytenoidea 

 lateralis 

m.thyroarytenoideus 

m.arytenoideus  

m.cricoarytenoideus posterior 

processus  

lamina cartiiaginis thyroideae 

processus  

thyroideus 

 pars  glottis 

- pars recta 

 vocale 

 F iguur 15.13 Intrinsieke larynxspieren: zicht van craniaal. 

 

cartilago cricoidea (arcus) 

kantel- en schuifbeweging mogelijk van het cartilago cricoidea 

ten opzichte van het cartilago thyroidea  figuur 15.11b). Door 

samentrekking van de mm.cricothyroidei kantelt het crico-

idkraakbeen ten opzichte van het  dit heeft 

een stembandverlengend effect. Behalve de larynxmusculatuur 

hecht ook de m.cricopharyngeus (eigenlijk het caudale deel van 

de m.constrictor pharyngis inferior, respectievelijk de bovenste 

oesofagussfincter) aan het  De onderrand van 

het cartilago cricoidea is bij volwassenen ongeveer ter hoogte 

van het wervellichaam C6 gelegen (bij kinderen ter hoogte van 

C4). 

De gepaarde arytenoïden  (cartilagines arytenoideae) 

( • figuur15.11b  en 15.13), zijn boven op het dorsocraniale deel van 

het  gelokaliseerd. Door draai-, kantel- en glijbewegingen 

zijn driedimensionale verplaatsingen mogelijk. Aan de voorste 

uitloper van het arytenoid, de processus vocalis, hechten het lig. 

vocale en de m.vocalis; aan de laterale uitloper, de processus mus

cularis, de m.cricoarytenoideus lateralis en m.cricoarytenoideus 

posterior. Het  maakt uitgebreide bewe

gingsmogelijkheden zoals schuiven, draaien en kantelen moge

lijk (zie  figuur 18.5). 

De epiglottis bestaat hoofdzakelijk uit een bladvor-

 fibrocartilagineuze structuur (cartilago epiglottica) 

 figuur  en 15.14), met een caudale uitstulping, de pe-

tiolus. Met het lig.thyro-epiglotticum is de petiolus verbonden 

met het  juist craniaal van de voorste commissuur van 

de stembanden. Bij het slikken kantelt de epiglottis naar dorsaal 

en caudaal, en dekt de ingang van de larynx af. Met het lig.hyo-

epiglotticum is de epiglottis verbonden met de achterzijde van 

het  

Larynxskelet en leeftijd 
Tijdens de uitgroei, met name bij jongens in de puberteit, nemen 

de afmetingen van de larynx aanzienlijk toe. 

Bij de pasgeborene heeft de larynx ongeveer de volgende 

afmetingen: 

dorsoventrale diameter: 12 mm; 

craniocaudale dimensie: 15-18 mm; 

transversale diameter: 15-18 mm. 

Bij volwassenen bedragen de gemiddelde uitwendige maten van 

het larynxskelet: 

dorsoventrale diameter: man 37 mm, vrouw 29 mm; 

craniocaudale dimensie: man 45 mm, vrouw 36 mm; 

 transversale diameter: man en vrouw 42 mm. 

Het verbeningsproces van de mannelijke larynx begint op de 

plaatsen waar spieren zijn aangehecht, en leidt op 40- a 50-jarige 

leeftijd tot een praktisch totale verbening van het larynxskelet. 

Bij vrouwen is dit i n veel mindere mate het geval. 

Het tongbeen (os hyoideum) ( •  figuur 15.11) maakt in strikte 

zin geen deel uit van de larynx, maar is er sterk mee verbonden 

door  membraan en ligament  figuur 15.14) en de 

extrinsieke larynxmusculatuur (zie B figuur 15.19). 

Intrinsieke larynxmusculatuur 
De intrinsieke larynxspieren hebben al hun aanhechtingspun-

ten binnen de larynx. In  tabel 15.2 staat een overzicht van de 

oorsprong, aanhechting, functie en innervatie van de intrinsieke 

larynxspieren. De adductie- en abductiefunctie van de stemban

den worden schematisch weergegeven in  figuur 15.15. Op é én 

spier na zijn alle intrinsieke larynxspieren zogenoemde adduc-

toren; zij maken dat de stembanden naar de middellijn bewe

gen. Alleen de m.cricoarytenoideus posterior is een abductor; 

wanneer hij zonder deelname van andere spieren contraheert, 

draait hij het arytenoid met de processus vocalis naar lateraal. 

Samentrekking van de mm.cricothyroidei geeft de stembanden 

een variabele lengte en lengtespanning (zie  figuur 15.11b). 

Plica vocalis (ware stemband) 
De stemband vertoont een gelaagde structuur: de cover' is samen

gesteld uit het epitheel en de oppervlakkige laag van de lamina 
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• Tabel 15.2 Intrinsieke larynxspieren, mm.laryngis. 

oo rsp rong aanhecht ing func t ie 

Innervatie 

m.cricothyroideus (oppervlakkige pars 

recta en d iepe pars obl iqua) 

n.laryngeus superior 

m.cricoarytenoideus posterior ('posticus') 

n.recurrens 

m.cricoarytenoideus lateralis 

n. recurrens 

m.arytenoideus transversus 

n.recurrens 

m.arytenoideus obl iquus 

n.recurrens 

m.vocalis 

n.recurrens 

m.aryepiglott icus 

n.recurrens 

m.thyroarytenoideus 

n.recurrens 

m.thyro-epiglot t icus 

n.recurrens 

buitenvlak van arcus cart i laginis 

cricoideae 

dorsale zijde van lamina cart i la 

ginis cricoideae 

craniale rand van laterale deel 

van arcus carti laginis cricoideae 

laterale zi jde en facies poster ior 

van cart i lago arytenoidea 

 muscularis op de 

facies posterior van cart i lago 

arytenoidea 

dorsale vlak van cart i lago thy 

roidea, loopt in de plica vocalis 

variabel voorkomende spierve 

zels van de m.arytenoideus ob l i 

quus in de plica aryepig lot t ica 

dorsale vlak van cart i lago 

thyroidea 

voor tzet t ing van de 

m.thyroarytenoideus in de plica 

aryepiglott ica 

caudale rand en onderste 

hoorn van het schi ld-

kraakbeen 

 muscularis 

carti laginis arytenoideae 

 muscularis 

carti laginis arytenoideae 

naar dezelfde delen van 

het andere cart i lago 

arytenoidea 

apex van het andere 

cart i lago arytenoidea 

 vocalis op de 

facies anterolateralis van 

het cart i lago arytenoidea 

laterale rand van de 

epiglot t is 

 muscularis 

en laterale vlak van het 

cart i lago arytenoidea 

spannen van de s tembanden 

verwi jden van de stemspleet 

vernauwen van de stemspleet (pars 

in termem branacea) 

sluiten van de stemspleet (pars 

intercart i laginea) 

sluiten van de stemspleet (pars 

intercart i laginea) 

spannen van de s tembanden (in 

v loed op de vorm van de rand) 

vernauwen van de ingang van het 

s t ro t tenhoofd 

vernauwen van de stemspleet 

vernauwen van de ingang van het 

s t ro t tenhoofd 
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m.cricoarytenoideus posterior m.cricoarytenoideus lateralis mm.arytenoidei transversus 

•  F iguur 15.15 Effect van ge ïsoleerde  aanspanning van m.cricoarytenoideus posterior (links), m.cricoarytenoideus lateralis (midden) en mm.arytenoide i 

transversus et ob l iquus (rechts). 

 F iguur 15.16 Histologische structuur van de plica vocalis. Frontale 

doorsnede. PI V: plica vestibularis (valse s temband), RE: respiratoir epi theel : 

meerr i j ig t r i lhaardragend epi theel , LP: lamina propria (oppervlakkige, tus 

sen-, d iepe laag), PE: plaveiselcelepitheel, meerlagig n iet -verhoornend, TA: 

musculus thyroarytenoideus, CE: conus elasticus, CT: cart i lago thyroidea 

(schildkraakbeen), CAL: musculus cr icoarytenoideus lateralis, CC: cart i lago 

cricoidea (r ingkraakbeen) 

propria (ruimte van Reinke), de 'transition uit de intermediaire 

laag (met veel elastische vezels) en de diepe laag (vooral 

gene vezels) van de lamina propria (die samen het  vor

men), en de 'body' uit de m.vocalis ( •  figuur 15.16 en 15.17). Door 

deze gelaagde structuur wordt ook wel de term 'stemplooi' ge

bruikt. Het spierdeel van de stemband wordt samengesteld door 

de m.thyroarytenoideus, waarvan het mediale (interne) deel 

m.vocalis wordt genoemd. De vezels van de m.vocalis lopen onge

veer parallel met de stembandrand, tussen  en arytenoid. 

De verhouding tussen type I - (langzaam contraherende) en type 

I I - (snel contraherende) spiervezels komt overeen met diverse ske

letspieren. De lengte van de stemband bi) een volwassen man va

rieert van 17 tot 21 mm, bij een volwassen vrouw van 11 tot 15 mm. 

De conus elasticus ( •  figuur 15.16) is een bindweefselmem

braan die van de binnenzijde van het cartilago cricoidea naar 

de mediale zijde van de plicae  loopt. De vrij eindigende 

bovenrand is het lig.vocale (zie  figuur 15.13). 

De glottis is de opening tussen de stembanden, die vooral 

bepaald wordt door de stand van de aryteno ïden.  Men onder

scheidt de pars intermembranacea (ventraal), waarvan de ran

den uit weke delen bestaan, en de pars intercartilaginea, waarvan 

de randen uit kraakbeen bestaan (arytenoid) (zie  figuur 15.13). 

Plica vestibularis 
De plica vestibularis (valse stemband; zie •  figuur 15.12 en 15.16) 

is in vari ë rende  mate samengesteld uit glandulair, spier-, bind 

en vetweefsel. De valse stembanden dragen bij aan de sfincter-

functie van de larynx. Tussen plica vocalis en plica vestibularis 

bevindt zich de ventriculus laryngis. 

Innervatie 
De n.laryngeus superior verzorgt de innervatie van de 

m.cricothyroideus en mogelijk van enkele spiervezels in de plica 

vestibularis, de n.recurrens die van de overige intrinsieke la

rynxspieren. De sensibele innervatie wordt eveneens verzorgd 

door de tiende  de n.vagus, en wel voor het su-

praglottische deel door de n.laryngeus superior, en voor het 

subglottische deel door de n.recurrens. De linker n.recurrens 

verloopt rond de aortaboog en de rechter n.recurrens rond de 

a.subclavia. De rechter n.recurrens is daarom ongeveer 10 cm 

korter dan de linker ( •  figuur 15.18). Di t is echter niet het geval 

in de uitzonderlijke situatie van een congenitale arteria lusoria. 

Dit is een variant waar de rechter a.subclavia rechtstreeks aftakt 

van de aorta in plaats vanuit de a.brachiocephalica. De prakti 

sche implicatie is dan dat de 'n. recurrens' rechts 'niet recurreerf 

maar rechtstreeks in een rechte hoek van de n.vagus aftakt, wat 

natuurlijk belangrijk is bij  Deze situatie kan 

door ervaren radiologen op een CT-scan vooraf gediagnosti

ceerd worden, zodat de chirurg voorbereid is op de abnormale 

anatomische situatie aan de rechterzijde. 

 
Voor de vascularisatie van de larynx zorgen de  

superior en de v.thyroidea superior (komen respectieve

l i jk van a.carotis externa en gaan naar de v.jugularis i n 

terna) en de a.thyroidea inferior (veelal van truncus thyro-

cervicalis, een enkele maal direct uit de a.subclavia) en de 

corresponderende venen. 
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m.thyroarytenoideus 

— conus elasticus 

elastische vezels 

collagene vezels 

 F iguur 15.17 Ultrastructuur van de stemband, f rontale doorsnede van de plica vocalis (membraneuze  a  van de s temban-

drand (ongeveer 8-10 cellagen). b Oppervlakkige laag van de lamina propr ia (vaak ru imte van Reinke genoemd) : los net van col lagene en elastische  

 Tussenlaag van de lamina propr ia: dichter net van col lagene en elastische  d Diepe laag van de lamina propr ia: d icht net van hoofdzakel i jk col 

lagene vezels. 

Lymfeafvoer 
Van het  deel van de larynx gaan  

naar de diepe halslymfeklieren langs de v.jugularis interna. Voor 

het subglottische deel van de larynx is dat naar de prelaryngeale 

en pretracheale lymfeklieren. De ware stemband is meestal niet 

voorzien van lymfevaatjes, wat verklaart dat bij tumoren van de 

glottis  veel minder frequent voorkomt 

dan bij supra- en subglottische tumoren. 

Larynxmucosa 
Een groot  van het epitheel in de supra- en subglottische 

gebieden van de larynx is met meerrijig trilhaardragend 
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derepitheel (respiratoir epitheel) bedekt. De plicae vocales, het 

 en de  rand van de epiglottis  ech

ter met meerlagig, niet-verhoornend plaveiselcelepitheel bedekt 

(zie  figuur 15.17).  de loop van het leven neemt het plaveisel

epitheel toe ten koste van het  epitheel. 

Extrinsieke larynxmusculatuur 
De larynx  in ruime mate naar craniaal en naar caudaal wor

den bewogen, doordat het cartilago thyroidea en het os hyoideum 

zijn opgehangen in een systeem van lange spieren die fungeren 

als levatoren en depressoren ( •  figuur 15.19). De bovenste en on

derste tongbeenspieren worden beschreven in B tabel 15.3 en 15.4. 

15.3.2 Trachea 

De trachea verbindt de larynx met de bronchiale boom. De 

onderrand van het cartilago cricoidea vormt de bovengrens, 

de ondergrens is de hoofdcarina, waar de luchtweg zich splitst 

in de beide hoofdbronchi ën .  De trachea heeft bij volwassenen 

een lengte van ongeveer 13 cm en een diameter van 13-20 mm, 

bij een pasgeborene is de lengte 4 cm en de doorsnede 6 mm. 

Het skelet van de trachea bestaat uit 16-20 hoefijzervormige 

kraakbeenringen met de opening aan de dorsale zijde. Deze 

ringen geven de tracheawand de nodige stevigheid. De dor

sale wand, de pars membranacea, is tevens de ventrale wand 

van de slokdarm. Bij een k ind bevindt het grootste deel van 

de trachea zich in de hals, bij een volwassene in de 

holte. De aorta kruist de trachea aan de voorzijde, evenals de 

a.brachiocephalica; de a.carotis communis sinistra verloopt 

ter linkerzijde van de trachea. De carina bevindt zich bij een 

volwassene ter hoogte van de vierde tot vijfde  wer

vel. De trachea wordt van bloed voorzien door de a.thyreoidea 

inferior, de innervatie verloopt via de nn.recurrentes. De bin 

nenzijde van de trachea is bekleed met trilhaarepitheel, dat 

zorgt voor transport van slijm. 
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processus mastoideus 

 
(venter posterior) 

m.constrictor 
pharyngis inferior 

 

 
(venter inferior) 

scapula 

clavicula 

 styiohyoideus 

 

 

m.digastricus 
(venter anterior) 

 

os  

m.omohyoideus 
(venter superior) 

 

oesophagus 

manubrium sterni 

 

 Figuur 15.19 Extrinsieke larynxspieren (levatoren en depressoren). Zicht van lateraal. 

 Tabel15.3 Bovenste tongbeenspieren, mm.suprahyoidei . 

oo rsp rong aanhech t ing func t ie 

m.digastricus 

  

V/3) 

venter posterior 

r.digastricus (n.facialis, VII) 

 

r.stylohyoideus (n.facialis, VII) 

m.mylohyoideus 

(n.mandibularis, V/3) 

m.geniohyoideus 

 XII) 

venter posterior: incisura 

dea (os temporale) 

tussenpees: cornu minus ossis 

hyoidei 

  (os t e m p o 

rale) 

 myohyoidea (mandibula); 

beide spieren samen vormen een 

spierplaat die de  

vo rmt 

spina  (mandibula); l inker 

en rechterspier l iggen dicht naast 

elkaar, slechts door een dun b ind -

 gescheiden 

venter anterior: fossa  

(mandibula) 

laterale bovenrand van corpus 

ossis hyoidei, é én slip voor, é én 

sl ip achter (de tussenpees van de 

m.digastricus omvat tend) 

raphe mylohyoidea en bovenrand 

van corpus ossis hyoidei 

 aspect van corpus ossis 

hyoidei 

mond openen, os hyo ideum hef

fen en fixeren; m.mylohyoideus 

ondersteunen 

os hyo ideum fixeren en bij slikken 

naar  t rekken 

m o n d b o d e m en t o n g heffen (bij 

slikken), depressie van de onder 

kaak, os hyo ideum heffen 

 ondersteunen 

(tong heffen, os hyo ideum fixeren, 

os hyoideum heffen) 

Fysiologie 
Inleiding 
De larynx heeft zich ontwikkeld uit een spleet die toegang gaf 

tot de luchtweg (respiratoire functie). Pas in de evolutie ver

zekerde de larynx een afsluiting van de luchtwegen tijdens de 

voeding (sfincterfunctie). Vervolgens differentieerde de larynx

musculatuur van een eenvoudige kringspier tot een ingewildceld 

samenstel van spieren. Hierdoor ontstond een nieuwe functie: 

de menselijke stem (fonatie). 
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 Tabel 15.4  tongbeenspieren,  

oo r sp rong aanhech t ing funct ie 

innervatie 

m.sternohyoideus* 

ansa cervicalis (plexus cervicalis) 

 

ansa cervicalis (plexus cervicalis) 

m.thyrohyoideus 

ansa cervicalis (plexus cervicalis) 

m.omohyoideus** 

ansa cervicalis (plexus cervicalis) 

craniale rand van het eerste 

r ibkraakbeen,  

het manubr ium sterni en van het 

sternoclaviculaire gewr ich t 

b innenvlak van het eerste r ib 

kraakbeen,  het 

manubr ium sterni, caudaal van het 

m.sternohyoideus 

bui tenvlak van de schildkraak-

beenplaat (cart i lago thyroidea) 

venter inferior:  superior van 

de scapula tussen angulus superior 

en incisura scapulae 

os hyo ideum, corpus 

bui tenvlak van schildkraak-

beenplaat (carti lago thyroidea) 

(tegenover de oorsprong van de 

m.thyrohyoideus) 

laterale derde van corpus ossis hy

o idei en basis van de cornu  

ossis hyoidei 

venter superior: caudale rand van 

het laterale deel van corpus ossis 

hyoidei 

fixeren van het os hyo ideum; os 

hyo ideum en larynx naar caudaal 

t rekken, hulpspier bij het slikken 

(m.thyrohyoideus: heffen van 

de larynx); indirecte werk ing : 

hoofd- en halsgewrichten bu igen; 

m.omohyoideus: spannen van de 

halsfascia (tussenpees met vagina 

carotica vergroeid); hulpspieren 

bij de ademhal ing (borstbeen 

omhoogt rekken; inspiratie) 

idem 

idem 

idem 

*  het caudale deel is vaak een tussenpees, intersectio tendinea, aanwezig. 

**  het m idden in twee buiken verdeeld door een tussenpees die met de fascia carotica vergroeid is. 

De larynx vervult dus twee belangrijke functies: sfincter

functie en fonatie. Daarnaast heeft de larynx evenals de trachea 

als functie het transport van ademhalingsgassen en de afvoer 

van slijm. De afwisseling van in- en uitstromende ademhalings-

 de ademhalingscyclus, wordt veroorzaakt door ritmische 

bewegingen van het middenrif en de thoraxwanden. De hiermee 

gepaard gaande voortdurend wisselende drukgradi ënt  over de 

wand van de luchtweg vereist een stevige larynx- en tracheawand. 

Het kraakbenige skelet i n deze organen voorkomt het samenval

len (collaberen) van de wand bij onderdruk in de luchtweg bij 

inademing. Verwarming en bevochtiging van ingeademde lucht 

vinden meer in de bovenste luchtweg dan in larynx en trachea 

plaats, maar bescherming tegen binnendringende ongewenste 

materialen of organismen is een taak van de gehele luchtweg. Af 

voer ervan gebeurt door middel van het  transport, 

door de tr i l l ing van de stembanden die niet met trilhaardragend 

epitheel maar met meerlagig, niet-verhoornend plaveiselcelepl

theel bekleed zijn, en door de hoestreflex. Bij inspiratie worden 

de stembanden in lichte mate geabduceerd, waardoor de glottis 

verruimd wordt. Bij expiratie komen de stembandranden iets 

naar mediaan terug. 

Sfincterfunctie 
De sfincterfunctie is een primaire functie van de larynx en van 

vitaal belang. 

De afsluiting van de larynx vindt plaats op drie niveaus, in 

feite drie boven elkaar geplaatste plooien: de epiglottis met de 

plicae aryepliglotticae, de valse stembanden (plicae vestibulares) 

en de ware stembanden (plicae vocales). Daarnaast geeft een 

 uitademing tijdens het slikken een verhoging van 

de subglottische druk. Deze mechanismen beschermen de lager 

gelegen luchtwegen tegen aspiratie  de faryngeale fase van 

het slikken (zie ook  par. 15.2.1 bij faryngeale fase). 

De sfincterfunctie biedt ook de mogelijkheid om de intra-

thoracale druk te regelen bij hoesten, persen (defecatie, beval

ling), en bij tillen van zware lasten. 

Fonatie 
Fonatie is een secundaire functie van de larynx, die bij de mens 

in dienst staat van de spraak als wezenlijk communicatiemiddel. 

Deze functie is fylogenetisch pas  later ontstaan. 

De larynx en vooral de stembanden zorgen voor de pro

ductie van het basisstemgeluid. Bij het foneren worden beide 

stembanden van de neutrale, intermediaire stand naar elkaar toe 

gebracht door de  en actief aangespannen 

 en mm.cricothyroidei). Door de geëxpireerde  luchtstroom 

worden de stembanden passief in trilling gebracht. De toon

hoogte en het stemvolume worden door de geco ördineerde  acti

viteit van larynxspieren en uitademingsspieren gereguleerd. Het 

volume hangt vooral af van de hoogte van de subglottische druk, 

en de toonhoogte van het spanningsniveau van de stembanden. 

Door de trilling van de stembanden ontstaat een periodieke 

interruptie van de uitgeademde luchtstroom, dus ook een trilling 

van de lucht. Trillende lucht - binnen een bepaald frequentiege-

bied - ervaren wij als geluid.  energie wordt 

omgezet in akoestische energie. Hoe frequenter de stembanden 
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5 m m 

B F iguur 15.20 Schematische presentatie van een tr i l l ingscyclus van 

de s tembanden in borststem. Linkerkolom: frontale sectie. Rechterkolom: 

laryngoscopisch aanzicht. 

trillen, hoe hoger de toon  Bij mannenstemmen heeft de 

spreekstem een gemiddelde toonhoogte van rond 110-130 Hz. Bij 

vrouwen is dat 195-235 Hz. 

Het trillingspatroon van de stembanden verloopt eigenlijk 

in een driedimensionaal vlak  figuur 15.20). Naast de globale 

beweging van het openen en sluiten van de glottis is er een 

cosagolf te herkennen. Deze ontstaat doordat de oppervlakkiger 

laag (de 'cover') over een redelijk grote mate van beweeglijk

heid beschikt ten opzichte van de diepere lagen ('transition en 

'body'). Het craniale deel van de stembandrand vertoont een 

faseverschil ten opzichte van het caudale deel: het openen van 

de glottis begint van onderaf, en het sluiten vindt eveneens eerst 

onderaan plaats. 

De menselijke stem heeft twee basisregisters, de borststem 

en de falsetstem, die overeenkomen met verschillende instel-

mogelijkheden van de stembanden. Bij de borststem is de leng

tespanning van de stembanden relatief laag en is de rand ervan 

redelijk dik. Bij de falsetstem treedt een verlenging op van de 

stembanden (aanspanning van de mm.cricothyroidei) en wor

den de stembandranden veel dunner. De trillingen hebben dan 

ook een kleinere amplitude, en meestal is de glottissluiting in 

compleet. 

In de resonantieholten (met name farynx-, mond- en even

tueel neusholten) wordt het primaire stemgeluid in fysisch op

zicht vervormd, en daardoor ontstaat de fonetische differentiatie 

van de spraakklanken. Het gaat hoofdzakelijk om het versterken 

en dempen van bepaalde harmonischen (boventonen) van de 

grondtoon. De gebieden van het frequentiespectrum  

door resonantie versterking optreedt, worden formanten ge

noemd. Verschillende klinkers worden gekenmerkt door ver

schillende formanten. 

15.4 Hals 

De hals is door een samenstelsel van fasciabladen en spieren te 

verdelen in verschillende compartimenten  figuur 15.21). 

15.4.1 Fasciae 

Oppervlakkige halsfascia 
De oppervlakkige halsfascia is direct onder de subcutis gelegen. 

Deze fascia omgeeft de  en de mimische spieren en 

verloopt van epicranium tot aan de thorax en de oksel. 

Diepe halsfascia 
De diepe halsfascia wordt in drie lagen verdeeld: de oppervlak

kige, de middelste en de diepe laag van de diepe halsfascia. Deze 

geven steun aan spieren, viscera en vaatzenuwstrengen. De drie 

lagen van de diepe halsfascia zijn van belang, omdat zij de ver

schillende ruimten in de hals omgeven. 

Oppervlakkige laag van de diepe halsfascia (fascia 
cervicalis  
De oppervlakkige laag van de diepe halsfascia grenst de cutis, 

subcutis en platysma af van de viscerale halsstructuren. De op

pervlakkige laag splitst zich om spieren en speekselklieren te om

geven: de m.masseter,  m.trapezius, 

de gl.parotidea en de  worden alle door een 

gesplitste laag van de oppervlakkige laag van de diepe halsfascia 

omgeven. 
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 Figuur 15.21 Fasciae in de hals. 

Middelste laag van de diepe halsfascia 
De middelste laag van de diepe halsfascia omringt de vis

cera van de hals: farynx, larynx, trachea, thyroid, parathyroid, 

n.recurrens, cervicale oesofagus, paraoesofageale lymfeklieren. 

Naar lateraal is deze laag vergroeid met de oppervlakkige laag 

van de diepe halsfascia (waar deze de  

omgeeft). 

Diepe laag van de diepe halsfascia (fascia cervicalis 
profunda) 
De diepe laag is rond de wervelkolom gelegen en strekt zich 

uit van schedelbasis tot aan het stuitbeen. Het is voornamelijk 

een spieromhullende fascia, waarbij onder andere de prever-

tebrale en de paraspinale spieren alsmede de mm.scaleni wor

den omgeven. Daarnaast omvat deze fascia de wervellichamen, 

a.vertebralis en v.vertebralis, n.phrenicus en plexus brachialis. 

15.4.2 Halsdriehoeken 

In de klinische praktijk worden de  van de hals 

verder verdeeld in een aantal duidelijk van elkaar te onder

scheiden halsdriehoeken ( •  figuur 15.22). De grenzen van de 

halsdriehoeken worden gevormd door goed te palperen ana

tomische begrenzingen. De hals is te verdelen i n twee grote 

halsdriehoeken: de voorste  cervicale anterius) en de 

achterste halsdriehoek (trigonum cervicale posterius). De ach

terste halsdriehoek wordt begrensd door de achterrand van de 

m.sternocleidomastoideus, de voorrand van de  en 

het middelste deel van de clavicula. De m.omohyoideus verdeelt 

deze halsdriehoek in een achterste onderste driehoek (supracla-

viculaire loge) en een achterste bovenste driehoek. De grenzen 

van de voorste halsdriehoek worden gevormd door de onder

rand van de mandibula en de  de voorrand van 

de m.sternocleidomastoideus en de mediane lijn van de hals. 

m.trapezius 

 halsfascia 

oppervlakkige halsfascia 

 

—  fascia rond vaatzenuwstreng 

fascia rond trachea en oesofagus 

De submandibulaire driehoek wordt begrensd door de 

voorste en achterste buik van de m.digastricus en de onder

rand van het corpus mandibulae. Tussen beide voorste buiken 

van de m.digastricus bevindt zich de submentale driehoek. 

De m.omohyoideus verdeelt de voorste halsdriehoek onder de 

m.digastricus in een bovenste deel voorste halsdriehoek (caro-

tisloge, subdigastrische zone) en een onderste deel voorste 

driehoek. 

15.4.3 Grote vaten en zenuwen in de hals 

De a.carotis, de v.jugularis interna en de n.vagus verlopen in 

hun eigen fasciaschede door de hals. De a.carotis communis 

splitst zich in de a.carotis interna en externa. De a.carotis in 

terna heeft in de hals geen vertakkingen, de a.carotis externa wel; 

die verzorgt daarmee de doorbloeding van schildklier, larynx, 

farynx, mondholte, aangezicht, neusbijholten en schedelhuid. In 

de carotisbifurcatie bevinden zich  en drukreceptoren, 

die kunnen uitgroeien en dan klinisch herkenbaar worden als 

een glomus-caroticumtumor (paraganglioom, chemodectoom). 

Ook rond de v.jugularis en de n.vagus kunnen de daar aanwezige 

drukreceptoren uitgroeien. Deze worden als glomus-jugularetu-

 of glomus-vagaletumor gediagnosticeerd. 

Door het samenkomen van diverse afvoerende venen van 

schedel, cerebrum, aangezicht en hals wordt de v.jugularis in 

terna gevormd. Dit veneuze systeem is het grootste afvoerende 

systeem van het centrale zenuwstelsel. Slechts 30% van de ve

neuze afvoer van het cerebrum verloopt via de v.vertebralis en 

de veneuze plexus in het cervicale wervelkanaal. Na gefaseerde 

onderbinding van beide w.jugulares, zoals i n zeldzame geval

len ge ïndiceerd  bij een dubbelzijdige radicale halsklierdissec-

 verwijden de w.vertebrales zich, zodat zij onder normale 

omstandigheden dan wel in staat zijn de totale bloedafvoer te 

verzorgen. De zenuwvoorziening in de hals is een complex stel-
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m.digastricus 

voorste halsdriehoek 

m.omohyoideus 

  driehoek 

( 2 )  driehoek 

m.sternocleidomastoideus ( 3 ) bovenste deel voorste 
driehoek  
subdigastrische zone) 

achterste halsdriehoek 

 onderste deel voorste 
  driehoek 

 achterste bovenste 
driehoek 

 achterste onderste 
driehoek 

 loge) 

•  F iguur 15.22 Indel ing van de hals in halsdriehoeken. 

 F iguur 15.23  in de hals. 

 van motorische, sensibele en vegetatieve zenuwbanen. De 

motorische innervatie wordt verzorgd door de n.IX, n.X, n .XI 

en n . X I I . De sensibele innervatie van de huid wordt verzorgd 

door de plexus cervicalis (cervicale wortel 1 t /m 4). De ortho-

sympathische grensstreng met hierin het ganglion cervicale 

superbis,  en inferius loopt parallel aan, maar mediaal 

van de n.vagus. 

15.4.4 Lymfeklieren en  

Hoewel de verdeling van de omstreeks tachtig lymfeklieren in de 

hals vrij complex is, kan een aantal lymfekliergroepen worden 

onderscheiden ( 0 figuur 15.23). 

De belangrijkste groepen zijn de lymfeklieren die langs de 

v.jugularis interna zijn gelegen, gevolgd door de submandibulai

re groep, de lymfeklieren die langs de n.accessorius zijn gelegen 
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 F iguur 15.24 Verdeling van de hals in niveaus ('levels'). Niveau I: 

 en  lymfekl ieren, niveau II: hoog  

lymfekl ieren, niveau  middelste jugula i re lymfekl ieren, niveau IV: laag 

jugulaire lymfekl ieren, niveau V: lymfekl ieren in de achterste halsdriehoek, 

niveau VI: pre- en paratracheale lymfekl ieren. 

en de  lymfeklieren. Andere lymfekliergroepen 

zijn de  om en in de gl.parotidea (oppervlakkige 

kwab) gelegen lymfeklieren, de retroauriculaire lymfeklieren en 

de submentale lymfeklieren. Lymfeklieren worden ook retro- en 

parafaryngeaal, prelaryngeaal en paratracheaal gevonden. De 

supraciaviculaire lymfeklieren (virchowklier) draineren ook de 

organen in de thorax en het abdomen, zodat een lymfeklierver

groting in de hals soms het eerste symptoom kan zijn van een 

maligne aandoening buiten het hoofd-halsgebied. 

De  uit de hals verzamelt zich met de 

stroom uit de okselstreek en de thorax tot een grote ductus 

lymphaticus. Omdat ook de gehele lymfeafvoer uit de onderste 

lichaamshelft via de ductus lymphaticus aan de linkerzijde loopt 

(ductus thoracicus), is deze vele malen groter dan de ductus 

lymphaticus aan de rechterzijde. De ductus lymphaticus dexter 

draineert de rechter thoraxhelft, de rechterarm, het rechterdeel 

van het hoofd-halsgebied en de convexe zijde van de lever. De 

ductus thoracicus sinistra mondt (dikwijls gevarieerd met vele 

vertakkingen) in de grote venen uit, ter plaatse van de samen

komst van de v.jugularis interna en de v.subclavia. Behalve lymfe 

vervoert de ductus thoracicus ook het in de dunne darm opge

nomen vet in de vorm van chylomicronen. Dit geeft een melk

achtig aspect aan het lymfevocht (chylus). 

De diverse organen in het hoofd-halsgebied draineren met 

min of meer vaste patronen naar bepaalde lymfekliergroepen 

i n de hals, zodat kennis daarvan voor de kliniek belangrijk is 

in geval van een door ontsteking of metastase vergrote lymfe

klier. Op basis van de genoemde patronen is ten behoeve van 

de behandeling van halslymfekliermetastasen een in de praktijk 

veelgebruikte indeling van de hals in zes niveaus (levels') ont

wikkeld (B figuur 15.24). 

De vaten die de lymfeafvloed verzorgen van mediaan in de 

hals gelegen organen, zoals de tong, kruisen de middenlijn. Het 

is dan ook niet ongewoon dat zich vanuit een unilateraal gelokali

seerd tongcarcinoom niet alleen homolaterale, maar ook - of uit 

sluitend -  halslymfekliermetastasen ontwikkelen. 

15.5 Speekselkl ieren 

Er zijn drie grote, paarsgewijs aangelegde speekselklieren: 

de gl.parotidea, de  en de  

(D figuur 15.25). Bovendien zijn er vele honderden kleine speek

selklieren, die voornamelijk in het slijmvlies van de mond en de 

farynx  figuur 15.26), maar ook in het slijmvlies van de neus en 

neusbijholten en de larynx voorkomen. De grote speekselklieren 

zijn buiten de mondholte in engere zin gelegen, maar daarmee 

verbonden via afvoergangen die een lengte van 6 cm kunnen 

hebben. De kleine speekselklieren liggen direct onder het slijm

vlies en hebben zeer korte afvoergangen. 

15.5.1 Glandula parotidea 

De gl.parotidea is de grootste speekselklier. Hij is direct v ó ó r 

en onder het oor gelegen aan de zijkant van het gelaat. Het la

terale oppervlak van de klier ligt direct onder de huid en wordt 

duidelijk zichtbaar wanneer de  gezwollen is, zoals bij een 

parotitis. De ldier breidt zich tussen de mandibula (voor) en het 

rotsbeen (achter) naar mediaal uit. Men spreekt van het diepe of 

retromandibulaire gedeelte van de gl.parotidea, dat naar mediaal 

begrensd wordt door de  en de daaraan aanhech

tende spieren, zoals de  de  en de 

  figuur 15.27). 

Tumoren van het retromandibulaire gedeelte van de klier 

kunnen zich achter en onder het lig.stylomandibulare door 

gemakkelijk uitbreiden naar de parafaryngeale ruimte en zich 

klinisch manifesteren als een parafaryngeale zwelling. Ze kun 

nen zich echter ook achter en boven het lig.stylomandibulare 

in de stylomandibulaire tunnel ontwikkelen en zijn dan typisch 

bilobair met een insnoering ter hoogte van het ligament (halter-

vormige tumor of 'dumbbell' tumor). Omdat de gl.parotidea, in 

het bijzonder naar lateraal, omgeven is door een strak kapsel en 

voorts door structuren die niet meegeven, kan zwelling van de 

ldier, zoals bij een parotitis, zeer pijnlijk zijn. 

De ductus parotideus (ductus Stenoni) komt circa 1 cm on

der de jukboog van onder de voorzijde van de gl.parotidea te-
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ducti van de 
glandula sublingualis 

—  ductus parotideus 

glandula parotidea 

m.masseter 

ductus  

glandula submandibularis 

m.mylohyoideus 

glandula sublingualis 

• F iguur 15.25  De grote speekselklieren. 

labiale 
 

 
speekselkliertjes 

faryngeale 
speekselkliertjes 

• F iguur 15.26  De kleine speekselkl ieren. 

voorschijn en verloopt over de m.masseter naar voren. Bij de 

voorrand van deze spier buigt hij om naar mediaal, doorboort de 

m.buccinator en mondt uit in het vestibulum oris tegenover de 

17 en 27 (tweede  Ongeveer 20% van de mensen 

heeft een accessoir parotiskwabje dat langs het eerste gedeelte 

van de ductus parotideus is gelegen. 

De n.facialis heeft een zeer nauwe relatie met de gl.parotidea; 

dit is in het bijzonder van belang bij de chirurgische behandeling 

van aandoeningen van de ldier. De zenuw verlaat het rotsbeen 
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 F iguur 15.27 Relaties van de gl.parot idea met de omgev ing in axiale 

doorsnede. 

via het foramen stylomastoideum en dringt de gl.parotidea aan 

de posteromediale zijde binnen. Na ruim 1 cm splitst de zenuw 

zich in een temporofaciale en een cervicofaciale tak, die zich ie

der tijdens het verloop door de gl.parotidea weer verder opsplit

sen, zodat talrijke zenuwtakjes de ldier aan de voorzijde verlaten 

om de spieren van het gelaat te innerveren (B figuur 15.28). Hoe

wel de gl.parotidea uit é én geheel  bestaat, is het onder chirurgen 
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 F iguur 15.28 Relatie van de gl.parotidea met de n.facialis. 

gebruikelijk te spreken van een  en een 'diepe' 

kwab, die respectievelijk lateraal en mediaal van de n.facialis en 

zijn vertakkingen  gelegen. 

De secretaire innervatie van de gl.parotidea wordt vooral 

verzorgd door parasympathische zenuwvezels, die vanuit de nu 

cleus salivatorius inferior in het verlengde merg aanvankelijk 

met de negende  meelopen en de gl.parotidea via 

een ingewikkeld verloop door het rotsbeen en de fossa 

poralis bereiken. 

15.5.2 Glandula submandibularis 

De gl.submandibularis is kleiner dan de gl.parotidea. De 

 neemt het grootste gedeelte van de 

dibulaire halsdriehoek in, die wordt begrensd door de ramus ho-

rizontalis mandibulae en de voorste en achterste buiken van de 

 en     m.mylohyoideus 

(zie •  figuur 15.25). Het grootste gedeelte van de klier ligt 

rocaudaal van de m.mylohyoideus, dat wi l zeggen: extraoraal. 

De klier buigt echter met een in grootte vari ë rend  gedeelte om de 

achterrand van de m.mylohyoideus naar voren in de mondholte. 

De afvoergang, de ductus submandibularis of ductus  

komt bij de achterrand van de m.mylohyoideus uit het centrum 

van de klier tevoorschijn en loopt vervolgens mediaal van de 

 naar  om paramediaan uit te monden in 

de mondbodem, linguaal van de centrale onderincisieven. De 

ductus wordt tweemaal gekruist door de n.lingualis, vanuit de 

mond bekeken 'onderkruisf de zenuw de ductus. De secretaire 

innervatie van de gl.submandibularis wordt voornamelijk ver

zorgd door parasympathische vezels, die ontspringen in de nu 

cleus salivatorius superior in de pons en via de n.intermedius, de 

chorda tympani en de n.lingualis via het ganglion submandibu-

 de speekselklier bereiken. 

15.5.3 Fysiologie 

Productie van speeksel 

De grote en kleine speekselklieren produceren samen é én  a 

twee liter speeksel per etmaal. Onder normale omstandig

heden wordt ongeveer twee derde hiervan geleverd door de 

gl.submandibulares, terwijl de gl.parotidea ongeveer een kwart 

van de productie voor hun rekening nemen. Bij stimulering van 

de speekselklieren neemt het aandeel van de gl.parotidea in de 

totale productie sterker toe dan dat van de gl.submandibulares. 

De speekselproductie is een complex geheel dat niet alleen in 

de  de acini, plaatsvindt, maar waarin ook bepaalde 

onderdelen van het afvoergangsysteem - men spreekt wel van 

secretaire tubuli - een belangrijke rol spelen. I n de tubuli vindt 

ook, analoog aan de situatie in de nier, terugresorptie van elek

trolyten plaats. De speekselproductie staat onder invloed van 

vele factoren, waaronder psychische. Zo kan angst een sialope-

nie veroorzaken, opwinding juist speekselvloed, sialorroe. In het 

algemeen is een verhoogde speekselproductie een gevolg van 

slijmvliesaandoeningen in de mond. Voorts hebben vele farmaca 

invloed op de speekselproductie; meestal betreft het sialopenie. 

Sterk tekort aan speeksel veroorzaakt xerostomie, wat bijzonder 

hinderlijk is en nadelig is voor de tandhygi ëne  door verlies van 

de antibacteri ë le  werking van het speeksel. Xerostomie komt on

der meer voor bij het sj ögrensyndroom  en na radiotherapie in 

het hoofd-halsgebied. 

Samenstelling van speeksel 
De samenstelling van het speeksel is niet voor alle speekselklie

ren gelijk. De gl.parotidea is een voornamelijk sereuze ldier, die 

waterig vocht secreteert. De gl.sublingualis en de kleine speeksel

klieren zijn daarentegen voornamelijk muceuze klieren, die een 

 slijmerig speeksel uitscheiden. De gl.submandibularis is 

een seromuceuze ldier. Overigens wisselt de samenstelling van 

'gemengd' speeksel per individu, terwijl zij bij een en dezelfde 
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persoon onder verschillende omstandigheden kan vari ëren. 

Speeksel bestaat voor  uit water en voorts uit elektrolyten 

en organische stoffen. De laatste betreffen vooral eiwitten, zoals 

 en enzymen, waarvan amylase het belang

rijkste is. 

Functie van speeksel 
Speeksel heeft een beschermende werking op het slijmvlies 

van de bovenste lucht- en voedselweg in het algemeen en 

dat van de mond in het bijzonder via mechanische reiniging 

en via immunologische afweer door middel van onder meer 

immuunglobulinen (IgA). Speeksel draagt ook bij tot de be

scherming van het gebit, terwijl het een 'bemiddelende' rol 

speelt bij de smaakwaarneming. Voorts heeft speeksel een spijs-

verteringsbevorderende functie: het 'smeert' het voedsel, terwijl 

amylase de vertering van zetmeel begint. Ten slotte nemen de 

speekselklieren actief deel aan de secretie van allerlei stoffen, zo

als jodium, lood en kwik. Ook kunnen bepaalde virussen, zoals 

het poliomyelitisvirus, met het speeksel worden uitgescheiden 

en via deze route worden verspreid. 

15.6 Schildklier en bijschildklieren 

De schildklier is een vlindervormig orgaan dat zich aan de 

voorzijde onder in de hals bevindt tegen de trachea aan. De 

schildklier bestaat uit twee kwabben of lobben die met elkaar 

verbonden zijn door een smalle isthmus (B figuur 15.29). Soms 

kan men vanuit deze isthmus naar boven toe nog een streng 

zien, de zogeheten  pyramidalis (gl.thyroideae accessoriae). 

Deze streng is een restant van een tijdelijke verbinding tussen 

de schildklier en het foramen caecum op de tongbasis (ductus 

thyroglossus) (zie ook  figuur 19.5). 

Gewoonlijk zijn er vier bij schildklieren (gl.parathyroi-

deae). Deze kleine klierstructuren (2 a 6 mm) wegen samen 

slechts 120 mg en liggen dorsolateraal van de schildklier. De 
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 F iguur 15.30 De  De doorgetrok 

ken l i jnen ver tegenwoord igen een st imulerend effect, de st ippel l i jn een 

inhiberend   inhiberen  in een negat ieve 

terugkoppel ingslus. 

arteri ë le  verzorging vindt plaats via de  superior, 

die uit de a.carotis externa ontspringt en de a.thyroidea infe

rior, die zijn oorsprong heeft in de truncus thyrocervicalis. De 

n.recurrens loopt dorsaal van de schildklier, i n nauw contact 

met de takken van de a.thyroidea inferior. De lymfedrainage 

verloopt via klieren die  en langs de n.recurrens 

gelegen zijn. 

De  van de schildklier maken schildklierhor

monen aan. De productie betreft voornamelijk thyroxine (T4, 

ca. 100  per dag) en in mindere mate triiodothyronine (T3, ca. 

6 pg per dag). Thyroxine heeft een  van 6,2 dagen, 

en is ook in de handel verkrijgbaar. Het kan oraal worden toe

gediend na thyro ïdectomie.  Het  hormoon 

(TSH), geproduceerd door de hypofyse, regelt de activiteit van 

de schildklier. De productie van TSH wordt geregeld door het 

TRH (thyreotropin releasing hormone) van de hypothalamus 

( •  figuur 15.30). Bepaling van de TSH-concentratie is de belang

rijkste test bij de evaluatie van de schildklierfunctie. O m het 

schildklierhormoon te kunnen aanmaken, heeft de schildklier 

jodium nodig. Schildklierhormoon be ïnvloedt  cellulaire oxida-

tieve processen in het gehele lichaam. De parafolliculaire cellen 

 liggen verspreid in de schildklier en produceren 

citonine  effect door inhibitie van calciumre

sorptie uit het bot). 

Hyperthyreo ïdie  wordt gekenmerkt door gewichtsverlies, 

nervositas, warmte-intolerantie, transpiratie, tremoren en ta-

chycardie. Hypothyreo ïdie  wordt gekenmerkt door inertie, ge

wichtstoename, obstipatie, vermoeidheid,  

en myxoedeem. Hypothyreo ïdie  kan spontaan ontstaan, wordt 

gezien na thyro ïdectomie  zonder postoperatieve substitutie en 

na radiotherapie op de hals in het kader van de behandeling van 

hoofd- en halstumoren. 

De vier bij schildklieren produceren het 

moon (parathyreo ïdaal  hormoon, PTH), dat het Ca/P-meta-

bolisme regelt. Di t hormoon heeft een directe werking op het 

beenweefsel en de nieren, met een verhoging van het 

calcium als gevolg. Bovendien verhoogt PTH de vitamine-D-

synthese, waardoor de calciumresorptie uit het darmkanaal 

toeneemt. 

Bij overproductie van PTH wordt fosfaat ter hoogte van de 

nier in verhoogde mate uitgescheiden door inhibitie van de tu-

bulaire resorptie. Het effect van PTH-overproductie op het 

ciumgehalte wordt bepaald door de verhoogde calciumresorptie 

uit de darm en door verhoogde  door botaf

braak, waardoor een hypercalci ëmie  ontstaat. De hypercalci ëmie 

ontstaat ondanks een verhoogde calciumuitscheiding (verhoog

de kans op niersteenvorming) door de nieren (hypercalciurie). 

Andere klachten bij hyperparathyreo ïdie  zijn vermoeidheid en 

spierzwakte (adynamie). Bij te lage productie van PTH ontstaat 

 met als gevolg een verhoogde neuromusculaire 

excitabiliteit (tetanie en convulsies, paresthesie ën  ter hoogte van 

gelaat en handen). 




