
Aandoeningen van de larynx en 
trachea 
P. Delaere, M. de Bodt, B.F.A.M. van der Laan en EG. Dikkers 

18.1 Onderzoeksmethoden - 288 

18.1.1 Inspectie en palpatie - 288 

18.1.2 Indirecte laryngoscopie - 288 

18.1.3  met optieken  onderzoek) -288 

18 1 4    —  288 

18.1.5 Directe laryngoscopie (specieel onderzoek) - 288 

18.1.6 Tracheobronchoscopie - 289 

18.1.7 Beeldvormend onderzoek (specieel onderzoek) - 289 

18.1.8 Beoordeling en onderzoek van de stem - 289 

18.2 Aandoeningen van de larynx - 290 

18.3 Larynxaandoeningen op kinderleeftijd - 2 9 0 

18.3.1 Diagnostiek bij zuigelingen en jonge kinderen - 290 

18.3.2 Congenitale aandoeningen -291 

18.3.3 Verworven aandoeningen - 294 

18.4 Larynxaandoeningen op volwassen leeftijd - 297 

18.4.1 Primair organische aandoeningen - 297 

18.4.2 Functionele  - 304 

18.5 Aandoeningen van de trachea - 306 

18.5.1 Congenitale aandoeningen - 306 

18.5.2 Verworven aandoeningen - 307 



288 Hoofdstuk 18 •  Aandoeningen van de larynx en trachea 

18.1 Onderzoeksmethoden 

Bij het bespreken van de onderzoeksmethoden zal onderscheid 

worden gemaakt naar onderzoek dat door de algemene arts kan 

worden uitgevoerd en meer specialistische methoden. De meer 

specialistische onderzoeksmethoden behoren tot het vakgebied 

van de KNO-arts en de radioloog. 

18.1.1 Inspectie en palpatie 

Inspectie en palpatie bestaan allereerst uit een beoordeling of 

het larynxskelet normaal van vorm is. Bij palpatie dienen ook de 

schildklier en overige aangrenzende halsstructuren, waaronder 

de oppervlakkige halsspieren en in het bijzonder de regionale 

lymfeklieren, te worden onderzocht. Bij inspectie moet ook de 

beweeglijkheid van de larynx in de hals, vooral de verticale be

weging bij het slikken, worden beoordeeld. 

18.1.2 Indirecte laryngoscopie 

Het onderzoek kan bij de meeste pati ënten  zonder lokale anes

thesie worden verricht, bij hoge faryngeale reflexen kan lokale 

verdoving van de farynx worden verkregen door verneveling 

met een  (maximale dosering 200 mg!). 

Voor het onderzoek zijn nodig een goede lichtbron (voorhoofds-

 of voorhoofdsspiegel en lichtbron naast het hoofd van de 

pati ënt),  vlakke (of Hcht concave) spiegels met verschillende 

diameters op een steel, een spiegelverwarmer en gaasjes om de 

tong vast te houden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in zittende 

houding van onderzoeker en pati ënt.  Eventuele gebitsprothe

sen worden verwijderd. De voorhoofdslamp wordt ingesteld, de 

tong wordt met een gaasje tussen duim en vinger voorzichtig 

maar ferm naar buiten getrokken. Een handwarm spiegeltje 

wordt achter in de farynx gebracht - zonder aanraken van de 

tongbasis  figuur 18.1). Het palatum  wordt naar achteren 

en naar boven geduwd. Indien de blikrichting samenvalt met de 

stralenbundel, komt de ingang van de larynx in zicht. Door de 

pati ënt  te laten foneren, aanvankelijk met een lage toon, later 

met een hogere, worden ook de stembanden zichtbaar. Wanneer 

de pati ënt  probeert een hoge toon te maken op een /i/-klank 

richt de epiglottis zich op en krijgt men een goed zicht op de 

voorste commissuur. De gehele larynx en hypofarynx (vooral de 

sinus piriformes aan beide zijden van de larynx) kunnen op deze 

wijze zorgvuldig worden geïnspecteerd. 

18.1.3 Inspectie met optieken (specieel 
onderzoek) 

Met starre optieken met een blikrichtingshoek van 90° kan la

ryngoscopie worden uitgevoerd. De starre optiek wordt door de 

mond ingebracht, waarbij de tong op dezelfde wijze naar voren 

wordt getrokken als bij indirecte laryngoscopie. Ook kan de la

rynx worden ge ïnspecteerd  door middel van een door de neus 

ingebracht fiberoptiek, ook wel flexibele laryngoscopie genoemd 

(zie  f iguur 18.2). De laatste jaren is onderzoek met een flexibele 

laryngoscoop met een distaal geïntegreerde  camera, videolaryn-

goscopie, i n opkomst. De belasting is voor de pati ënt  geringer 

dan bij via de mond ingebrachte starre optieken. Het onderzoek 

kan ook zonder probleem bij kinderen worden uitgevoerd met 

 (diameter 1,8 of 2,2 mm). Hoewel de beeld

kwaliteit bij fiberscopie minder is dan bij starre optieken, geniet 

dit onderzoek bij functioneel onderzoek van de keelholte, waar

onder het slikonderzoek, de voorkeur. Ook bij pati ënten  met 

(zeer) hoge farynxreflexen is fiberlaryngoscopie goed uitvoer

baar. Voor subtiele anatomische details blijft een starre scoop 

(met zoomoptiek) echter noodzakelijk. 

18.1.4 Stroboscopie (specieel onderzoek) 

Tijdens fonatie worden de stembandranden onscherp door de 

trilling, wanneer ze belicht worden met een gewone lichtbron 

(gloeilamp). De fijnere stembandbewegingen en in het bijzon

der het trillingspatroon kunnen tijdens stemgeven worden be

oordeeld met behulp van een stroboscoop. Deze bestaat uit een 

intermitterende lichtbron (flitsgenerator) met een frequentie die 

wordt aangepast aan de trillingsfrequentie van de stembanden 

door middel van een tegen de larynx aangehouden sturings

microfoon. Elektronisch wordt de flitsfrequentie van de licht 

bron op  of F-2 gebracht, waardoor de optische illusie ontstaat 

van een sterk vertraagde stembandtrilling. Als bijvoorbeeld de 

stembanden 100x/s trillen, belicht men 99x/s (of 98x/s). De tijd 

tussen twee flitsen is dan iets groter dan een periode: zo ont

staat de waarneming dat de stembanden é én of twee  trillingen 

per seconde uitvoeren. De mucosale trillingspatronen van de 

stemband kunnen nauwkeurig worden bestudeerd en worden 

vastgelegd met behulp van een beelddrager. 

18.1.5 Directe laryngoscopie (specieel 
onderzoek) 

Het direct laryngoscopisch onderzoek ( D f iguur 18.3) wordt ver

richt met een speciaal gefabriceerde holle buis waarin een licht 

bron is aangebracht. Deze buis, de laryngoscoop, wordt onder 

algehele anesthesie via de mondholte ingebracht. De epiglottis 

wordt met de lip van de laryngoscoop opgelicht, waardoor di 

rect zicht op de stembanden ontstaat. Men onderscheidt diag

nostische directe laryngoscopie voor inspectie, palpatie en het 

nemen van een biopt, en therapeutische directe laryngoscopie 

voor het verwijderen van pathologische processen. De meeste 

diagnostische en alle therapeutische laryngoscopie ën  worden 

met behulp van de operatiemicroscoop verricht. Het gebruik 

van de operatiemicroscoop en van speciaal voor microlaryn-

goscopie ontworpen instrumentarium heeft het indicatiegebied 

voor diagnostische en therapeutische ingrepen aanmerkelijk 

verruimd, vooral op het gebied van de fonochirurgie (stemver-

beterende chirurgie). Ook kan  (meestal de 

 aan de operatiemicroscoop worden gekoppeld. 
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 Figuur 18.1  laryngoscopie. a  b en c Bij indirecte laryngoscopie wordt het palatum  voorzichtig opgetild zonder aanraken 

van de tongbasis. 

scoop te beademen en te instrumenteren, om de ademweg zo 

nodig vrij te maken. Ook bij jonge kinderen wordt tracheobron

choscopie vrijwel altijd star verricht i n verband met het beperkte 

lumen van de ademweg. Bij kinderen met onbegrepen dyspneu-

of apneuperiodes is naast laryngoscopie (zie  par. 18.3) ook tra

cheobronchoscopie ge ïndiceerd  om anatomische of functionele 

stoornissen in de grotere luchtwegen als oorzaak uit te sluiten. 

Flexibele endoscopic heeft als voordelen dat het onder plaat

selijke slijmvliesverdoving verricht kan worden en dat verder 

in de bronchiaalboom kan worden doorgedrongen. De flexibele 

scoop, die idealiter via de neus wordt ingebracht, heeft een nauw 

werkkanaal waardoor slijm kan worden afgezogen en kleine 

flexibele  borsteltjes, punctienaaldjes en som

mige laserstraalgeleiders kunnen worden opgevoerd. Hiermee 

is beperkte instrumentatie mogelijk. 

18.1.7 Beeldvormend onderzoek (specieel 
onderzoek) 

O Figuur 18.2 Met  van fiber/flexibele optieken zijn de nasofarynx, 

de orofarynx, de hypofarynx en de larynx te inspecteren. Het onderzoek is 

goed uitvoerbaar bij kinderen, maar dan moet een dunnere scoop worden 

gebruikt. 

18.1.6 Tracheobronchoscopie 

Tracheobronchoscopie is de beste methode om de trachea en 

grotere bronchi ën  te onderzoeken. Hiervoor kan gebruikge

maakt worden van starre of flexibele scopen. Starre endoscopic 

 f iguur 18.4) wordt verricht met een, via de mond ingebrach

te, metalen endoscoop en vindt meestal plaats onder algehele 

anesthesie, waarbij beademing via de endoscoop verloopt. Via 

de endscoop kunnen, met behoud van goed overzicht, vele ver

schillende instrumenten worden ingevoerd, zoals telescopen, 

afzuigers, biopsie- en extractietangen, curettes en laserstraalge

leiders. Met de starre scopen zijn de ingangen van de meeste 

segmentale bronchi ën  nog juist te inspecteren. Tracheobroncho

scopie bij een bedreigde ademweg en bij verdenking op aspiratie 

van een corpus alienum dient altijd met een starre endoscoop te 

geschieden in verband met de mogelijkheden om via de starre 

Met behulp van computertomografie (CT) en magnetische re

sonantie  kan de larynx in verschillende vlakken worden 

onderzocht. Eén of beide onderzoeken  zijn vooral ge ïndiceerd 

bij het onderzoek van maligne processen. Verder is dit onder

zoek van groot belang gebleken bij de beoordeling van traumata 

en stenosen van larynx en trachea, evenals bij compressie van de 

tracheawand door grote bloedvaten. 

18.1.8 Beoordeling en onderzoek van de stem 

De perceptieve beoordeling van de stem is in zekere mate sub

jectief. Ook een niet-geoefend beoordelaar zal snel opmerken of 

een stem normaal, dat wi l zeggen: helder is of afwijkend. Ook de 

spreektoonhoogte kan afwijken (bijvoorbeeld mutatiefalsetstem 

of virilisatie). In een  stemkwaliteit kan men de 
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 Figuur 18.3 Directe laryngoscopie; bij gebruik van de microscoop spreekt men van microiaryngoscopie. 

4 
•  Figuur 18.4 Starre  met telescoop en biopsietang. 

componenten heesheid en schorheid onderscheiden. Een hese 

stem vindt zijn oorzaak in een onvolledige stemspleetsluiting 

en wordt herkend door hoorbare bijmenging van wilde lucht in 

het stemgeluid. Schorheid wordt veroorzaakt door onregelma

tigheden in de stembandtrillingen: de stem wordt krakend en 

korrelig. Bij veel stemafwijkingen komen zowel schorheids- als 

heesheidscomponenten voor. 

De stemkwaliteit kan gedocumenteerd worden door een 

akoestische analyse van het stemgeluid. In dit speciële  onderzoek 

kan met akoestische analyse met name de maat van aperiodici-

teit van de grondtoon (jitter) worden onderscheiden. Daarnaast 

geeft de signaal-ruisverhouding een idee over de hoeveelheid 

luchtturbulentie die op glottisniveau ontstaat. Ook de gemid

delde spreektoonhoogte kan nauwkeurig gemeten worden. 

Naast de beoordeling van de stemkwaliteit bij stemgeving en 

spontane spraak kan men onderzoek doen naar de dynamische 

stemmogelijldieden. Door vast te stellen wat het  

is bij alle haalbare grondfrequenties en deze vast te leggen in een 

fonetogram, krijgt men een goede indruk van de dynamische 

stemmogelijldieden  f iguur 18.5). 

18.2 Aandoeningen van de larynx 

De larynx bevindt zich op het kruispunt van luchtweg en 

voedselweg en vervult ter plaatse een cruciale rol met betrek

king tot ademhaling, slikken, stemgeving en regulering van de 

luchtweerstand ten behoeve van bijvoorbeeld hoesten en per

sen. Fysiologisch gezien betreft het een subtiele integratie van 

complexe mechanismen. Daarom kunnen aandoeningen in de 

larynx een grote verscheidenheid aan ldachten geven en moet 

men bij  instellen van therapie rekening houden met conse

quenties voor verschillende larynxfuncties. Om praktische rede

nen is hier besloten onderscheid te maken naar aandoeningen 

die zich vooral manifesteren op  en aandoenin

gen op volwassen leeftijd. Daarnaast worden op kinderleeftijd 

congenitale en verworven aandoeningen onderscheiden en bij 

volwassenen primair organische afwijkingen en  functi 

onele stemafwijkingen zonder evidente organische afwijkingen. 

Aangezien enerzijds veel primair organische stembandafwijkin

gen resulteren i n verstoring van de  en anderzijds 

primair functionele stemstoornissen secundair tot organische 

afwijkingen kunnen leiden, zal dit onderscheid niet altijd scherp 

zijn. Daarnaast worden de meest frequente afwijkingen van de 

trachea belicht. 

18.3 Larynxaandoeningen op kinderleeftijd 

18.3.1 Diagnostiek bij zuigelingen en jonge 
kinderen 

Larynxaandoeningen bij zuigelingen en jonge kinderen tot on

geveer 2 jaar uiten zich voornamelijk door ademhalingsproble

men en soms door verslikken. Zacht stemgeluid bij huilen is 
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 Figuur 18.5 Fonetogram van een normale mannenstem. Voor alle haalbare toonhoogten (horizontale as) wordt de minimale en maximale luidheid van 

de stem (dBA) met een op 30 cm afstand gehouden microfoon gemeten. 

vrijwel nooit de primaire klacht, maar wordt soms bij navraag 

aangegeven. De heteroanamnese dient zich, naast algemene 

informatie betreffende zwangerschap, partus, groei en ontwik 

keling van het kind, te richten op ernst, duur, frequentie en om

standigheid van de  zich uitend in 

stridor, verkleuring, onrust en intrekkingen. Specifiek moet hier 

ook ALTE (apparent life-threatening event) genoemd worden, 

waarvan gesproken wordt wanneer zich  ernstig incident 

heeft voorgedaan dat omstanders vreesden voor overlijden van 

het kind. Bij een ALTE moet altijd uitgebreide multidisciplinaire 

diagnostiek plaatsvinden. 

Diagnostische mogelijkheden met betrekking tot de 

functie worden bij zuigelingen en jonge kinderen beperkt dooi

de geringe afmetingen en de matige toegankelijkheid van de la

rynx. 

 onderzoek richt zich bij inspectie voor

namelijk op stridor en inspiratoire intrekkingen in jugulo, i n 

epigastrio en intercostaal als tekenen van ademhalingsbelem

mering. Hierbij is van belang of stridor inspiratoir, expiratoir of 

bifasisch (zowel inspiratoir als expiratoir) optreedt. Inspiratoire 

stridor treedt op bij supraglottische, glottische of subglottische 

obstructie, bifasische stridor bij tracheale obstructie en expira-

toire stridor bij bronchiale obstructie. 

Radiodiagnostiek vervult geen rol van betekenis, behalve een 

slikfilm of slikvideo bij verdenking op verslikken. 

Laryngoscopie is het belangrijkste diagnosticum en kan bij 

zuigelingen en kleine kinderen met dunne flexibele en starre 

endoscopen plaatsvinden. Via een dunne flexibele laryngoscoop 

onder lokale anesthesie kan beoordeling van larynxmobiliteit 

geschieden en ademwegobstructie als gevolg van aanzuigen 

van supraglottische structuren (laryngomalacie) worden aange

toond. Via laryngoscopie met starre endoscopen kunnen anato

mische afwijkingen op glottisch en subglottisch niveau worden 

gediagnosticeerd onder algehele anesthesie. 

Via starre laryngoscopie kan ook therapie plaatsvinden met 

kleine instrumenten of laser. Bij flexibele laryngoscopie gecon

stateerde functionele aandoeningen sluiten geenszins een ande

re larynx- of trachea-aandoening uit. Daarom moet bij kinderen 

met verdenking op aandoeningen in de larynx of trachea altijd 

inspectie met zowel flexibele als starre endoscopen onder lokale 

respectievelijk algehele anesthesie plaatsvinden ( •  f iguur 18.6 en 

 f iguur 18.7). 

18.3.2 Congenitale aandoeningen 

Laryngomalacie 

Laryngomalacie is de meest voorkomende congenitale oorzaak 

van stridor. De aandoening ontstaat doordat supraglottische 

structuren worden aangezogen en zo de inademing belemme

ren. Het betreft een  aanlegstoornis, waarbij een 

smalle epiglottis, korte aryepiglottische plooien en overmaat aan 

slijmvlies bij de aryteno ïden  een belangrijke rol spelen. 

Klinische presentatie. De stridor is in wisselende mate vanaf 

de geboorte aanwezig en alleen waarneembaar bij inspiratie. Bij 

inspanning (voeding, huilen), bij rugligging en bij bovenste-

luchtweginfecties neemt de stridor toe. Het stemgeluid bij huilen 

is normaal. 
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•  Figuur 18.6 Endoscopen voor laryngoscopie en tracheobronchoscopie bij neonaten en jonge kinderen. Uiterst rechts dunne flexibele laryngoscoop 

(diameter 2 mm). 

•  Figuur 18.7 Starre laryngoscopie bij een jong kind. 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld op het karakteristieke 

beeld bij flexibele laryngoscopie, waarbij de ademweg geobstru-

eerd wordt door aanzuigen van supraglottische structuren t i j 

dens de inademing. 

Behandeling. Behandeling is meestal niet noodzakelijk, 

aangezien de stridor in de loop van de tijd - dit kan verschei

dene jaren duren - spontaan zal verdwijnen doordat de adem

weg ruimer en de supraglottische structuren steviger worden. 

Incidenteel is chirurgische therapie geïndiceerd,  wanneer de 

ademwegobstructie aanleiding is voor groei- of ontwikkelings

belemmering of zelfs levensbedreigende incidenten. In deze 

gevallen wordt via starre laryngoscopie of microiaryngoscopie 

meer ruimte gemaakt door parti ële  resectie van obstruerende 

supraglottische structuren met de  

Congenitale larynxverlamming 
Congenitale larynxverlamming betreft meestal é én larynxhelft. 

Anders dan bij volwassenen is de larynx bij neonaten zo klein 

dat een relatief geringe ademwegbeperking als gevolg van é én 

stilstaande stemband reeds aanleiding geeft tot stridor. De term 

 is hier eigenlijk misleidend, omdat het meestal geen 

congenitale afwijking betreft maar een geboortetrauma, waarbij, 

waarschijnlijk door overmatige tractie aan hoofd en hals, neu-

ropraxie van de n.recurrens is ontstaan. 

Klinische presentatie. Er is een inspiratoire stridor vanaf de 

geboorte; soms is er respiratoire insufficiëntie  die bewaking of 

zelfs intubatie noodzakelijk maakt. Het stemgeluid bij huilen is 

zwak en hees. Bij dubbelzijdige verlamming staat ernstige respi

ratoire insufficiëntie  op de voorgrond en moet de luchtweg via 

intubatie of tracheotomie veilig worden gesteld. 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld via flexibele laryngo

scopie, waarbij é én of beide larynxhelften immobiel  blijken te 

zijn. Bij uitblijvend herstel wordt na enkele weken overwogen 

een CT- of  te maken, waarbij het gebied vanaf in-

tracraniaal tot en met het mediastinum wordt afgebeeld, om 

afwijkingen in het beloop van de n.vagus en de n.recurrens uit 

te sluiten. Bij dubbelzijdige larynxhelftverlamming moeten in 

overleg met de kinderarts-neuroloog algemene neurologische 

afwijkingen of afwijkingen ter plaatse van de hersenstam wor

den uitgesloten, zoals een chiarimalformatie, waarbij het ver

lengde merg via het achterhoofdsgat uitzakt en hersenzenuwen 

worden ingeklemd. 
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B Figuur 18.8 Congenitaal  web. 

Behandeling. Spontaan herstel binnen enkele weken is regel. 

Als herstel niet binnen enkele weken heeft plaatsgevonden, kan 

tracheotomie of chirurgische lateralisatie van de stilstaande la

rynxhelft, via van buitenaf om de stemband aangebrachte hech

tingen, verricht worden om de ademweg te verruimen. 

Congenitale webben 
Congenitale webben  figuur 18.8) zijn aberrante slijmvlies-

plooien die zowel supraglottisch, glottisch als subglottisch voor

komen. Het meest frequent is het glottische web in de voorste 

commissuur. Di t breidt zich over variabele lengte van de stem

banden naar dorsaal uit. De meest extreme vorm is laryngeale 

atresie, waarbij i n het geheel geen ademlumen aanwezig is. Deze 

situatie is niet met het leven verenigbaar. Het web is een gevolg 

van incomplete rekanalisatie van de primitieve larynx in de ze

vende en achtste embryonale week. 

Klinische presentatie. Afhankelijk van de grootte van het web 

zal inspiratoire stridor dan wel heesheid op de voorgrond staan. 

Kleine webben zullen nauwelijks klachten geven. 

Diagnose. Via starre laryngoscopie kunnen de webben wor

den aangetoond. 

Behandeling. Deze is afhankelijk van de ernst van de symp

tomen. In geval van heesheid zal worden afgewacht, omdat 

de kans op succesvolle correctie op jonge leeftijd gering is. Bij 

ademwegobstructie is chirurgische behandeling nodig, meestal 

in eerste instantie tracheotomie. Definitieve correctie is veelal 

pas na enkele jaren te realiseren en zal meestal via laryngofissuur 

plaatsvinden. De uiteindelijke prognose met betrekking tot de 

ademweg is meestal vrij gunstig, maar de stem zal vaak hees blij 

ven. Een laryngofissuur ( •  figuur 18.9) is een uitwendige chirur 

gische ingreep, waarbij de larynx via een incisie in de huid van 

voren benaderd wordt en het cartilago thyroidea (schildkraak-

been) in de  wordt gespleten om de binnenzijde van 

de larynx te bereiken. Deze methode wordt alleen gebruikt voor-

aandoeningen die te uitgebreid zijn om endoscopisch via (mi-

 te behandelen. 

 Figuur 18.9 Laryngofissuur. a Schematische weergave van het splijten 

en openen van het cartilago thyroidea; b beeld van de  na het 

openen van het cartilago thyroidea. 

Laryngoschisis 
Laryngoschisis is een zeldzame, maar vaak ernstige congeni

tale afwijking die meestal het dorsale deel van de larynx betreft. 

Hierbij vindt de, normaliter voor de 35e embryonale dag vol 

tooide, scheiding van trachea en larynx enerzijds en oesofagus 

anderzijds, niet of onvolledig plaats. 

Klinische presentatie. De klinische presentatie is afhanke

li jk van de uitgebreidheid van het defect. Een spleet beperkt tot 

het bovenste deel van de larynx resulteert in zwak huilgeluid 

met licht verhoogde kans op verslikken. Uitgebreidere defecten 

doorlopend tot in de trachea leiden bij de eerste voeding tot res

piratoire insufficiëntie,  als gevolg van massale aspiratie. 

Diagnose. Via starre laryngoscopie en tracheoscopie kan de 

dorsale spleet, gelokaliseerd tussen beide  worden 

aangetoond. 

Behandeling. Bij beperkte defecten zonder ernstige 

 of aspiratieproblemen wordt afgewacht. Uitgebreide sple

ten zijn niet met het leven verenigbaar, zodat in de neonatale fase 

chirurgische correctie moet plaatsvinden via een laryngofissuur 

met uitbreiding van de incisie naar caudaal tot in de trachea. 

Congenitale subglottische stenose 
Congenitale subglottische stenosen zijn het gevolg van een 

abnormaal gevormd cricoid, waardoor de ademweg beperkt 

wordt. Wanneer de diagnose niet direct wordt gesteld en intuba

tie noodzakelijk is, valt achteraf veelal niet meer te differenti ëren 

tussen congenitale en verworven stenose (zie onder  par. 18.3.3 

'Granulaties, verlittekening en verworven  op basis van 

intubatieschade. 

Klinische presentatie. Meestal is er een bifasische stridor. M i l 

de vormen zijn symptoomloos, totdat door een bovenstelucht-

weginfectie of intubatie slijmvlieszwelling optreedt ter plaatse 

van de voorheen nog juist sufficiënte  ademweg. 

Diagnose. Bij starre laryngoscopie wordt direct subglottisch 

een circulaire vernauwing van de ademweg gezien. 

Behandeling. Milde stridor op basis van een congenitale ste

nose kan meestal met conservatieve middelen behandeld worden 

(zie ook de behandeling van laryngitis subglottica  par. 18.3.3 

'Acute  luchtwegobstructie'), totdat de ademweg 

door natuurlijke groei ruimer geworden is. Bij een bedreigde 

neonatale ademweg kan splijting van het vernauwde cricoid met 

langdurige endotracheale stentplaatsing uitkomst bieden. Soms 

kan het nodig zijn een tracheotomie te verrichten of het cricoid 
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te verwijderen en de trachea aan het cartilago thyroidea te ana-

stomoseren om de ademweg te herstellen. 

Congenitale larynxcysten 
Congenitale larynxcysten komen meestal supraglottisch, soms 

glottisch of subglottisch voor. Vaak betreft het sacculaire cys

ten uitgaande van de sinus Morgagni, die - in tegenstelling tot 

laryngokèles  (zie  par. 18.4.1) - geen open verbinding met het 

larynxlumen hebben en eerder klachten geven door ophoping 

van mucus i n de cyste. 

Klinische presentatie. Afhankelijk van grootte en lokalisatie 

kan inspiratoire stridor of respiratoire insufficiëntie  optreden. 

Bij betrokkenheid van de ware stembanden kan het huilen hees 

klinken. Kleine cysten zullen nauwelijks klachten geven. 

Diagnose. Via starre laryngoscopie kunnen de cysten worden 

aangetoond en zo nodig direct worden geopend of verwijderd. 

Behandeling. Soms moet direct post partum de cyste via 

starre laryngoscopie worden geopend om de ademweg vrij te 

maken. Vaak is deze behandeling afdoende, maar soms moet 

bij een recidief uitgebreidere microlaryngoscopische resectie 

plaatsvinden. 

Subglottische hemangiomen 
Subglottische hemangiomen zijn congenitale benigne tumoren 

die in 50% van de gevallen gepaard gaan met cutane hemangi

omen. 

Klinische presentatie. Meestal is er vanaf de geboorte bifasi-

sche stridor, toenemend bij inspanning en bovensteluchtwegin-

fecties. Soms ontstaat respiratoire insufficiëntie. 

Diagnose. Via starre laryngoscopie wordt direct subglottisch 

een vanaf dorsaal voorwelvende gladde weke zwelling gezien, 

soms, maar niet noodzakelijkerwijs blauwachtig doorscheme

rend. De diagnose kan eenvoudig gemist worden wanneer direct 

een starre bronchoscoop wordt ingevoerd, omdat hiermee het 

hemangioom wordt weggedrukt. 

Behandeling. Congenitale hemangiomen vertonen meestal 

spontane regressie in de eerste levensjaren. Vaak is de adem

wegobstructie echter zodanig, dat dit niet afgewacht kan wor

den. Meestal kan met lokale corticosteroïdinjecties  of met 

ryngoscopische laserchirurgie voldoende ademlumen verkregen 

worden. Incidenteel is tracheotomie of uitwendige resectie aan

gewezen. 

Cri-du-chatsyndroom 
Het cri-du-chatsyndroom is een chromosomale afwijking die 

wordt veroorzaakt door een defect in de korte arm van chro

mosoom 5. 

Klinische presentatie. Er is een wisselende inspiratoire stridor 

en een karakteristiek hoog en zwak geluid bij huilen dat doet 

denken aan miauwen. Behalve laryngeale afwijkingen is sprake 

van hypertelorisme, microcefalie, laag ingeplante oren, algeme

ne hypertonic en een karakteristiek gelaat, enigszins gelijkend 

op een vogelbek. 

Diagnose. De diagnose wordt verkregen via flexibele en 

starre laryngoscopie. De laryngeale afwijkingen worden onder 

andere gekarakteriseerd door een supraglottisch beeld zoals bij 

laryngomalacie, maar met een uitgesproken hypoplasie van de 

valse stembanden en een dorsaal onvolledige glottissluiting t i j 

dens stemgeving (huilen). 

Behandeling. Met betrekking tot de larynx is behandeling 

meestal niet noodzakelijk, omdat de stridor doorg aans licht is. 

18.3.3 Verworven aandoeningen 

Acute  luchtwegobstructie 
Acute inflammatoire luchtwegobstructie komt frequent voor 

op de kinderleeftijd. Het is een potentieel bedreigende situatie, 

waarbij naast controle van ademhaling en pols (cave pulsus pa

radoxus en bradycardie als tekenen van dreigende respiratoire 

insufficiëntie)  de mate van onrust van het kind een belangrijk 

criterium is voor inschatting van de ernst van de dyspneu. Ver

raderlijk is het benauwde  dat, na aanvankelijke onrust, rus

tiger wordt  niet omdat het beter gaat, maar omdat het kind 

begint te decompenseren en hypoxisch wordt. Bij deze schijn-

rust moet de ademweg direct veilig worden gesteld. 

Het meest frequente ziektebeeld is laryngitis subglottica, 

ook wel  genoemd, veroorzaakt door een peracuut 

optredende zwelling van het subglottische slijmvlies. Meestal 

betreft het jonge kinderen (tussen de 3 maanden en 4 jaar) die 

al gedurende enkele dagen verkouden zijn. De verwekkers zijn 

verschillende virussen (vooral  influenza- en 

respiratoir syncytieel virus). Er bestaat een relatie met atopische 

constitutie en het betreft vaker jongens dan meisjes. Het ziekte

beeld kent een piekincidentie in de herfst en wintermaanden. 

Het is niet ongebruikelijk dat het enkele malen recidiveert. De 

klinische presentatie van pseudokroep is dat kinderen veelal 's 

avonds wakker worden met een inspiratoire stridor, blafhoest 

en een schorre stem. Meestal valt de ademnood mee en zelden 

is sprake van dreigende respiratoire insufficiëntie.  Koorts heb

ben de kinderen over het algemeen niet, maar een lichte tem

  is niet ongebruikelijk. Het kind geruststellen 

en bevochtigde lucht aanblazen (in de nabijheid van de douche 

gaan zitten) is meestal afdoende om medische interventie te 

voorkomen. Eventueel kan men bij ernstiger dyspneu overwe

gen corticostero ïden  (verneveld of systemisch) toe te dienen of 

vernevelde adrenaline (dosering 1:10.000). 

Bij laryngotracheobronchitis is veelal sprake van een bac-

teri ële  superinfectie bij een uitgebreidere virale luchtwegin

fectie. Hierbij is naast de larynx ook het slijmvlies van trachea 

en bronchi ën  aangedaan, waardoor dit opzwelt en taai secreet 

gaat vormen dat, wanneer het indikt, de luchtweg kan obstrue-

ren. Bij laryngotracheobronchitis zijn de initi ële  verschijnselen 

vergelijkbaar met die van pseudokroep, maar de stridor is vaak 

bifasisch en de kinderen zijn zieker en meer  Ook 

de temperatuur loopt hoger op. Hierbij is ziekenhuisopname 

meestal ge ïndiceerd,  waarbij soms intubatie moet plaatsvinden. 

De behandeling bestaat verder in toediening van antibiotica en 

corticostero ïden. 

Epiglottitis is een bacteri ële  infectie veroorzaakt door Hae

mophilus influenzae, die sinds de invoering van Hib-vaccinaties 

steeds minder wordt gezien. De ziekte kan op alle leeftijden 

voorkomen en kan, zowel bij kinderen als volwassenen, fataal 

verlopen door plotselinge ademwegobstructie. Vó ór  invoering 
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 Tabel 18.1  

voorkeursleeftijd 

verwekker(s) 

 

obstructie 

stridor 

stem 

slikken 

hoesten 

voorkeurspositie 

angst 

behandeling 

intubatie 

recidieven 

van acute inflammatoire  

laryngitis  

3 maanden   jaar 

viraal 

rinitis,  

subglottisch oedeem 

inspiratoir 

schor 

normaal 

blafhoest 

geen 

mild 

bevochtigde lucht 

corticosteroïden 

vernevelde adrenaline 

zelden 

nogal eens 

tie op kinderleeftijd. 

laryngotracheobronchitis 

6 maanden tot 8 jaar 

viraal en  

rinitis, hoest 

subglottisch oedeem en  

secreet 

in- en expiratoir 

schor 

normaal 

blafhoest 

geen 

matig 

bevochtigde lucht 

antibiotica 

frequent 

zelden 

epiglottitis 

1   jaar 

Haemophilus influenzae  

geen 

 supraglottische zwelling 

inspiratoir 

normaal 

pijnlijk, kwijlen 

geen 

zittend,'sniffing' 

ernstig 

antibiotica 

altijd 

vrijwel nooit 

van het vaccinatieprogramma waren het meestal kinderen tot 

8 jaar die de ziekte opliepen, maar men zal nu rekening moeten 

houden met verschuiving naar oudere leeftijdsgroepen. 

Diagnose. Epiglottitis wordt gekenmerkt door hoge koorts, 

niet meer willen of kunnen slikken en daardoor kwijlen. Het 

kind is meestal zeer angstig, wil niet liggen en houdt het hoofd i n 

de sniffing position, waarbij de hals maximaal gestrekt is en de 

k in naar voren wordt gestoken. In deze houding is de ademweg 

het ruimst. De juiste diagnose kan alleen met zekerheid gesteld 

worden op het beeld bij flexibele laryngoscopie bij epiglottitis of 

starre laryngoscopie bij laryngitis subglottica of laryngotracheo

bronchitis. Inspectie van de keel kan de zwelling van de epiglot

tis echter doen toenemen en is daarom gecontra-indiceerd voor 

hulpverleners die geen ruime ervaring hebben met het veilig 

stellen van de ademweg bij  Alleen al een verdenking 

op epiglottitis rechtvaardigt spoedtransport naar een ziekenhuis. 

Daarom is het advies om bij verdenking van een epiglottitis met 

de noodzaak voor een laryngoscopie, dit multidisciplinair te 

plannen met een KNO-arts, kinderarts en een anesthesist, zodat 

bij plots toenemende dyspneu adequaat kan worden ingegre

pen door middel van intubatie, coniotomie of tracheotomie. Bij 

lichte dyspneu wordt derhalve vaak afgezien van starre laryn

goscopie en neemt men genoegen met een 

diagnose gebaseerd op het klinische beeld. Bij epiglottitis op de 

kinderleeftijd moet altijd tot intubatie worden overgegaan om 

de ademweg veilig te stellen, en bij volwassenen bij de geringste 

twijfel eveneens. Na instellen van adequate antibiotische behan

deling kan meestal binnen twee dagen verantwoorde detubatie 

plaatsvinden. In  tabel 18.1 wordt een samenvatting gegeven 

van verschillende karakteristieken van de hier beschreven ziek

tebeelden. 

•  Figuur18.10  stenose. 

Granulaties, verlittekening en verworven stenose 
Granulaties, verlittekening en verworven stenose van de larynx 

 figuur 18.10) kunnen zowel bij lcinderen als bij volwassenen 

voorkomen en zijn meestal een gevolg van intubatie. 

Klinische presentatie. Er is progressieve stridor en dyspneu 

na detubatie, soms pas enkele dagen later. De stem is hees of 

schor. 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld op het laryngoscopisch 

beeld, flexibel ter beoordeling van de larynxhelftmobiliteit en 



296 Hoofdstuk 18 •  Aandoeningen van de larynx en trachea 

•  Tabel 18.2 Subglottisch  maatvoering endotracheale tube en 

gerelateerd aan leeftijd. 

leeftijd pasgeboren 

effect van zwelling op ademlumen 

mediane diameter subglottisch  (minimale 4,6 mm 

diameter)* (3,7 mm) 

  diameter 3 mm 

 uitwendige diameter  mm 

restlumen bij 1 mm zwelling 30% 

restlumen bij  mm zwelling 10% 

* Eckel et al., Ann   Laryngol 1999;108:232-8 

star ter beoordeling van de stenosen op glottisch of subglottisch 

niveau. Aangezien starre laryngoscopie kan leiden tot verdere 

 door toename van de reeds aanwezige zwelling, 

is na de scopie meestal intubatie nodig om de ademweg veilig te 

stellen ( • tabel   

Behandeling. De behandeling is gericht op het openhouden 

dan wel veiligstellen van de ademweg en voorkomen van verdere 

schade. Bij lichte stridor kan in de acute fase een conservatief 

beleid worden gevoerd met toediening van corticostero ïden, 

antibiotica en maagzuurremmende medicatie. Bij ernstiger stri 

dor in de acute fase zal herintubatie of tracheotomie moeten 

geschieden. 

In een later stadium kunnen obstruerende granulaties, be

perkte verlittekening en geringe stenosen vaak microlaryngo-

scopisch worden behandeld. Sinds kort wordt in ernstige geval

len wel gebruikgemaakt van lokale applicatie van mitomycine 

C ter voorkoming van recidieven. Soms moet de larynx via een 

laryngofissuur (zie • figuur  18.9) worden geopend om verlitte

kening en stenosen te kunnen behandelen. Het functieherstel 

na ernstige verlittekening of larynxstenosen is nooit optimaal; 

vooral de stem blijft vaak slecht. 

Gastrofaryngeale reflux 
Gastrofaryngeale reflux wordt in toenemende mate 

antwoordelijk gehouden voor zeer uiteenlopende afwijkingen in 

de larynx bij lcinderen en volwassenen op basis van 

zwelling, granulatievorming en verlittekening. Tevens  gas

trofaryngeale reflux via twee reflexmechanismen de ademhaling 

belemmeren: 
  door laryngospasme via de laryngeale sluitingsreflex, waar

bij  van de sensibele takken van de n.laryngeus 

superior leidt tot reflectoire larynxsluiting; 

door centrale apneu via de laryngeale chemoreflex, waarbij 

prikkeling van afferente zenuwuiteinden in de larynx, ver

lopend via de n.laryngeus superior en de n.vagus naar de 

hersenstam, resulteert in centrale apneu en bradycardie. 

Apneuaanvallen, ALTE (apparent life threatening event) en wie

gendood kunnen hiermee samenhangen. 

invloed van slijmvlieszwelling of stenose op het ademlumen van een  

1 jaar 3 jaar 10 jaar 

 mm 6,8 mm 10-11 mm 

(4,9 mm) (5,8 mm) 

4 mm 4,5-5 mm 6-7 mm 

5,4 mm 6,6 mm 8,2-9,6 mm 

40% 50% 65% 

20% 35% 50% 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld op de klinische presen

tatie en de 24-uurs pH-metrie. 

Behandeling. Antirefluxmaatregelen, maagzuurremmende 

medicatie en eventueel chirurgische refluxpreventie (gastro-

pexie of nissenoperatie). 

Stembandknobbeltjes 
Stembandknobbeltjes, de meest frequente oorzaak van stempro

blemen bij kinderen, worden meestal aangetroffen bij jongens 

tussen de 7 en 13 jaar met chronisch  De kleine 

knobbeltjes ontstaan beiderzijds symmetrisch op de voorzijde 

aan de vrije rand van de ware stembanden, als uiting van me

chanische irritatie ter plaatse. Dorsaal onvolledige glottissluiting 

als teken van een constitutioneel zwakke larynx is bij kinderen 

vaak minder uitgesproken dan bij volwassenen met 

knobbeltjes. 

Klinische presentatie. Hese en veelal zwakke stemgeving als 

gevolg van onvolledige glottissluiting tijdens foneren. 

Diagnose. De diagnose vindt plaats op basis van het eerder 

beschreven larynxbeeld via flexibele laryngoscopie. 

Behandeling. De behandeling is primair gericht op het voor

komen van stemmisbruilc. Soms is logopedische behandeling 

zinvol, maar vaker blijken deze kinderen moeilijk te corrigeren 

en is een afwachtend beleid verantwoord, aangezien spontane 

verbetering tijdens stemmutatie in de puberteit regel is, vooral 

bij jongens. Microlaryngoscopische verwijdering is alleen nodig 

wanneer de dysfonie het functioneren van het kind ernstig be

lemmert. 

Juveniele  
 is de meest voorkomende tumor in de la

rynx op de  De aandoening  behalve tot stem

problemen ook leiden tot luchtwegobstructie. Papillomen zijn 

wratachtige benigne neoplasmata van epitheliale oorsprong, 

waaraan het humaan papillomavirus (HPV) ten grondslag ligt. 

Bij uitzondering wordt in larynxpapillomen een HPV-type aan

getroffen waarbij maligne degeneratie van het epitheel  op

treden. Papillomen komen multipel in de gehele larynx voor 

en kunnen zich uitbreiden naar de lagere luchtwegen. Juveniele 

papillomatose is veel agressiever in groeisnelheid, uitbreiding 
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0 Figuur 18.11 Poliep van de linker ware stemband. 

en recidiverend karakter dan het volwassen type. Periodes van 

snelle groei kunnen afwisselen met stationaire of complete re

missieperiodes, die soms jaren kunnen duren. Soms heeft pu 

berteit een gunstige invloed. 

Klinische presentatie. De initi ële  presentatie is meestal met 

progressieve heesheid, incidenteel met ademwegobstructie. 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld op biopten die zijn ver

kregen tijdens starre (micro)laryngoscopie. 

Behandeling. Een causale behandeling is er niet. Ter behan

deling van de symptomen van heesheid en eventuele adem

wegobstructie worden de papillomen via microlaryngoscopi-

sche chirurgie verwijderd. Recidieven komen vaak voor en soms 

zijn meer ingrepen per jaar noodzakelijk. Verscheidene experi

mentele behandelingen, waaronder intralaesionale injecties met 

virostatica, zijn op dit ogenblik in onderzoek. 

18.4 Larynxaandoeningen op volwassen 
leeftijd 

18.4.1 Primair organische aandoeningen 

Benigne epitheliale stembandzwellingen 
Bij benigne epitheliale stembandzwellingen, ook wel pseudotu-

 genoemd, wordt op basis van het laryngoscopische beeld 

onderscheid gemaakt naar verschillende aandoeningen, maar 

ze blijken histologisch moeilijk te differenti ëren.  Het merendeel 

van deze frequent voorkomende zwellingen ontstaat door lokale 

reactie of irritatie. In alle gevallen staan klachten van hese of 

schorre stemgeving op de voorgrond, maar de behandeling ver

schilt, afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de slijm

vliesreactie. Daarom is het van belang deze aandoeningen te 

onderscheiden en is hier gekozen voor afzonderlijke bespreking 

van de verschillende afwijkingen. Bij het stellen van de klinische 

diagnose speelt, naast het laryngoscopisch beeld, de laryngo-

stroboscopie een essenti ële  rol, omdat dit onderzoek naar het 

functioneren van de stembanden meer inzicht verschaft in het 

gedrag van de stembandzwellingen tijdens fonatie. Dit bepaalt 

tegelijkertijd de indicatie voor en de aard van behandeling. 
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 Figuur 18.12  van  stembanden. 

Stembandpoliep 
Een stembandpoliep ( 0 figuur 18.11) wordt vaker bij mannen dan 

bij vrouwen aangetroffen en vaker enkelzijdig dan dubbelzijdig. 

Het betreft een gladde, bolvormige, meestal rode zwelling uit 

gaande van de vrije rand van de stemband, die tijdens fonatie 

vrij mobiel is ten opzichte van de stemband. Stembandpoliepen 

zijn het gevolg van incidentele stemtraumata (luid schreeuwen) 

of van onderliggende, in de stemband gelokaliseerde afwijkin

gen, bijvoorbeeld een subepitheliale cyste (zie verderop). De 

behandeling bestaat uit microlaryngoscopische verwijdering, 

waarna normalisering van de stemgeving verwacht mag wor

den, meestal zonder dat aanvullende logopedische behandeling 

noodzakelijk is. De kans op recidief is gering. 

Microiaryngoscopie (zie  figuur 18.3) maakt gedetailleerde 

inspectie van de endolaryngeale structuren en tegelijkertijd de

licate operaties met micro-instrumentarium of  mo

gelijk. Voor deze endoscopische ingreep onder narcose wordt 

een holle, vrijwel rechte buis via de mond ingebracht en zoda

nig gepositioneerd dat de stembanden door deze buis in beeld 

zijn. De buis wordt in die positie gefixeerd met een borststatief. 

Vervolgens wordt de operatiemicroscoop voor de buis geplaatst. 

Instrumenten kunnen door de buis worden ingebracht. Het 

werken onder 12x vergroting maakt een hoge mate van precisie 

mogelijk. Di t vormt de minst ingrijpende en meest toegepaste 

werkwijze om stembandaandoeningen te opereren. Zijn de af

wijkingen te uitgebreid om op deze wijze te behandelen, dan kan 

via een laryngofissuur (zie  figuur 18.9) toegang tot de endola

ryngeale structuren worden verkregen. 

Reinke-oedeem 
Reinke-oedeem ( 0 figuur 18.12) bestaat voornamelijk uit oedeem 

in de oppervlakkige lagen van de lamina propria van de stem

band en komt vooral voor bij rokende vrouwen van middelbare 

en oudere leeftijd. Het laryngoscopisch beeld laat diffuse zwel

lingen, meestal dubbelzijdig, over een breed traject van de vrije 

rand van de stembanden zien. Tijdens inademing lijken de zwel

lingen toe te nemen als gevolg van het aanzuigen van oedeem 

en slijmvliessurplus. Naast tabaksrook spelen hyperfunctioneel 

stemgebruik (zie  par. 18.4.2 onder  en hypofunctioneel 

stemgebruik') en wellicht ook gastrofaryngeale reflux een rol in 
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 Figuur 18.13 Stembandknobbeltjes. 

het ontstaan. De stem is laag en schor. Soms ontstaat inspiratoire 

stridor, doordat het oedeem bij inademing de ademweg obstru-

eert. I n de vroege stadia is het oedeem soepel en reversibel wan

neer gestopt wordt met roken en eventuele andere oorzakelijke 

factoren worden behandeld. In latere stadia treedt organisatie op 

en kan microlaryngoscopische correctie gewenst zijn, maar dit 

zal door reeds ontstane irreversibele schade niet altijd resulteren 

in normale stemgeving. De kans op recidief is groot bij aan

houdende prikkels. Persisterend hyperfunctioneel stemgebruik 

wordt adjuvant logopedisch behandeld. 

Stemband- of zangersknobbeltjes 
Stembandknobbeltjes ( D figuur 18.13) worden op volwassen 

 d  uitsluitend bij jonge vrouwen aangetroffen. Het 

goscopische beeld met de obligate dubbelzijdige symmetrische 

kleine zwellingen is vrijwel identiek aan dat bij kinderen met 

stembandknobbeltjes (zie  par. 18.3.3); de dorsale onvolledige 

sluiting tijdens fonatie is bij volwassenen meer uitgesproken. 

Stembandknobbeltjes zijn secundair organische afwijkingen die 

het gevolg zijn van systematische overbelasting die habitueel kan 

zijn of compensatoir als gevolg van een constitutioneel zwakke 

larynx. Logopedische stemtraining dient derhalve de basis van 

behandeling te vormen. Wel blijken, bij laryngostroboscopisch 

onderzoek, de knobbeltjes de glottissluiting nogal eens zodanig 

te belemmeren dat microlaryngoscopische verwijdering wense

lijk is. De kans op recidief is vrij groot, omdat de onderliggende 

oorzaak, de constitutioneel zwakke larynx, niet behandeld kan 

worden. 

Pseudocyste 
Een pseudocyste wordt relatief vaak gevonden bij pati ënten  met 

een stemberoep, waarschijnlijk doordat zij eerder problemen 

ondervinden van de meestal lichte dysfonie. Het laryngosco

pisch beeld laat een veelal enkelzijdige, kleine, oppervlakkige, 

transparante zwelling aan de vrije rand van de stemband zien, 

waardoor de glottissluiting, vooral bij stemgeving in de hoge 

tonen, wordt belemmerd. Omdat gewoonlijk tekenen van over

belasting ontbreken, wordt een pseudocyste beschouwd als een 

organische afwijking zonder voorafgaand stemtrauma of ver-

 Figuur 18.14 Subepitheliale cyste linker ware stemband. 

keerd stemgebruik. De therapie bestaat uit microlaryngoscopi

sche  waarna normale stemgeving regel is. Logope

dische behandeling is niet zinvol. De kans op recidief is gering. 

Sulcus glottidis, subepitheliale inclusiecyste en 
epitheliale brug 
Sulcus glottidis, subepitheliale inclusiecyste en epitheliale brug 

zijn verschillende uitingsvormen van dezelfde pathologie, geba

seerd op invaginatie van epitheel tot in de lamina propria van 

de stemband. Bij een invaginatie die in open verbinding staat 

met het larynxlumen spreekt men van een sulcus glottidis. Bij 

afsluiting van deze invaginatie ontstaat een subepitheliale inclu

siecyste ( •  f iguur 18.14), met of zonder kleine opening. Is sprake 

van een cyste die twee openingen heeft, dan vormt het tussen 

de openingen gelegen slijmvlies een epitheliale brug. Waardoor 

deze invaginaties ontstaan, is onderwerp van discussie. 

Klinische presentatie. Veelal is de stem ernstig hees, instabiel 

en weinig belastbaar. Soms is hij vrijwel afoon. 

Diagnose. Een vermoeden op deze pathologie ontstaat als 

bij laryngostroboscopisch onderzoek een plaatselijk gestoord 

slijmvliestrillingspatroon van een ogenschijnlijk gave stem

band gevonden wordt. De diagnose kan meestal pas bevestigd 

worden tijdens minutieuze microlaryngoscopische inspectie. 

Gezien de vaak ernstige dysfonie bij ogenschijnlijk gave stem

banden bestaat risico op verwarring met emotionele dysfonie 

(zie  par. 18.4.2). 

Behandeling. De behandeling bestaat uit microlaryngosco

pische chirurgie, waarbij de stemband  wordt om de 

afwijking hieruit vrij te prepareren. Dit kan leiden tot enige ver

littekening, zodat de stem niet altijd normaliseert. 

Contactgranulomen 
Contactgranulomen  f iguur 18.15) ontstaan, vooral bij mannen, 

als lokale reactie van het perichondrium ter plaatse van de pro

cessus vocalis van het arytenoid, zowel enkel- als dubbelzijdig. 

Hiervoor wordt een combinatie van factoren - gastrofaryngeale 

reflux, roken, verkeerd stemgebruik en habitueel keelschrapen -

verantwoordelijk gesteld. Microscopisch wordt het beeld gezien 

van granuloma pyogenicum en chronische ontsteking. Granu-

 worden ook vaak als restverschijnsel na intubatie gezien, 
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ÉS  Figuur 18.15 Contactgranuloom rechts. 

maar bij afwezigheid van voornoemde factoren genezen deze 

intubatiegranulomen meestal spontaan binnen enkele weken. 

Klinische presentatie. De symptomen bestaan vooral uit 

stemklachten, globusgevoel, soms hoesten of aanvallen van dys

pneu (laryngospasme). 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld op het laryngoscopisch 

beeld, waarbij de scherpe begrenzing van het granuloom en de 

karakteristieke lokalisatie op de processus vocalis meestal vol 

doende zijn om te differenti ëren  met carcinoom. Bij twijfel dient 

een biopsie verricht te worden. 

Behandeling. Contactgranulomen worden beschouwd als 

zelflimiterende aandoeningen, vooropgesteld dat uitlokkende 

factoren behandeld zijn door maagzuurremmende medicatie 

en logopedische adviezen ter optimalisering van de stemhygi-

ene. Langdurige stemrust is niet aangewezen. Microlaryngo

scopische verwijdering leidt vaak tot recidief en wordt alleen 

geadviseerd als de granulomen zo groot zijn dat stemgeving of 

ademhaling wordt belemmerd. 

Acuut larynxoedeem  
Acuut larynxoedeem is een beruchte aandoening, veelal een re

actie op medicatie of (voedsel)allergenen. Het oedeem is voor

namelijk supraglottisch gelokaliseerd. Van de medicijnen die 

larynxoedeem kunnen veroorzaken zijn vooral ACE-remmers 

berucht. Zeldzaam maar differentiaaldiagnostisch van belang 

is oedeem op basis van  waarbij 

microtraumata of lokale irritatie (bijvoorbeeld een hevige hoest

bui) tot plotseling optredend en luchtwegbedreigend oedeem 

kunnen leiden. 

Klinische presentatie. Meestal wordt acuut larynxoedeem 

opgemerkt door een dik gevoel in de keel, gevolgd door 

stoornissen, waarna in zeer korte tijd luchtwegobstructie kan 

ontstaan. Vaak gaat dit gepaard met zwelling van de tong. 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld via flexibele laryngo

scopie, waarbij vooral de oedemateus gezwollen supraglottische 

structuren opvallen. In de acute fase dient bloed afgenomen te 

worden voor serumonderzoek naar 

tie, aangezien depletie van complementfactoren later niet meer 

aantoonbaar is. Uiteraard dient na de acute fase uitgebreid on

derzoek te worden verricht naar de onderliggende oorzaak. 

 Figuur   links. 

Behandeling. In geval van dreigende ademwegobstructie 

wordt de ademweg veiliggesteld, hetzij door intubatie, hetzij 

door tracheotomie (zie  par. 18.5.2).  de ademweg niet be

dreigd, dan vindt opname plaats op een  ter bewaking 

en wordt intraveneus behandeld met een hoge dosis corticoste

ro ïden.  Bij oedeem als gevolg van  

of ACE-remmermedicatie zijn corticostero ïden  niet werkzaam. 

Over het algemeen is het oedeem binnen enkele uren vermin 

derd en kan de bewaking worden afgebouwd. 

Laryngokèle 
Laryngokèles  zijn supraglottische zwellingen op basis van con

genitale verwijdingen van het morgagniventrikel. Onder in 

vloed van drukverhogende invloeden (glasblazen, blaasinstru

ment bespelen) nemen deze i n de loop van de tijd langzaam 

toe, zodat symptomen zich pas op volwassen leeftijd openba

ren. Een inwendige laryngokèle  blijft beperkt tot de larynx, een 

in - en uitwendige laryngokèle  breidt zich via een breukpoort 

in de membrana thyrohyoidea uit in de hals. Laryngokèles  zijn 

meestal gevuld met lucht, maar kunnen zich, wanneer de ope

ning naar het larynxlumen verstopt raakt, vullen met  

 en bij infectie zelfs met pus (laryngopyokèle) 

( •  figuur18.16). 

Klinische presentatie. Laryngokèles  kunnen lange ti jd symp

toomloos blijven. Symptomen zijn afhankelijk van de grootte 

en uitbreiding. Er ontstaan stemklachten wanneer de supraglot

tische zwelling interfereert met het trillen van de ware stemban

den. Stridor en dyspneu zijn tekenen van ademwegobstructie. 

Bij ontsteking in een laryngokèle  kan door plotseling toenemen

de zwelling in korte t i jd een levensbedreigende situatie ontstaan. 

Diagnose. Het laryngoscopisch beeld toont een enkelzijdige 

submucosale zwelling van de valse stemband en de aryepiglot

tische plooi. Bij een uitwendige component kan deze soms in de 

hals palpabel zijn. Differentiaaldiagnostisch moet de laryngokè 

le worden onderscheiden van supraglottische cysten en submu-

cosaal groeiende maligniteiten, vooral  

Beeldvormend onderzoek met CT- of   f iguur 18.17) 

is van belang om een uitwendige component uit te sluiten en 

kan behulpzaam zijn bij de differentiatie met een submucosale 

maligniteit. 
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•  Figuur 18.17  van pati ënt  met in- en uitwendige laryngokèle 

links. 

Behandeling. Inwendige en kleine in- en uitwendige laryn

gokèles  kunnen microlaryngoscopisch worden geëxcideerd  met 

de  Grotere in- en uitwendige laryngokèles  worden via 

een uitwendige benadering geëxcideerd,  waarbij de breukpoort 

in de membrana  wordt opgezocht. 

Verworven larynxcysten 
Verworven larynxcysten kunnen multipel voorkomen en wor

den frequent aangetroffen op supraglottisch niveau in de valse 

stembanden of het morgagniventrikel, minder frequent in de 

subglottische regio en incidenteel op glottisch niveau in de ware 

stembanden. Ze ontstaan als retentiecyste in een van de vele 

slijmkliertjes. In tegenstelling tot de laryngokèle,  die zich in de 

hals kan uitbreiden, blijven supraglottische cysten endolarynge-

 gelokaliseerd. 

Klinische presentatie, diagnostiek en behandeling. Supraglot

tische cysten zijn in presentatie, diagnostiek en behandeling 

vergelijkbaar met inwendige laryngokèles,  waarbij wordt aan

getekend dat cysten vaker symptoomloos blijven en geen be

handeling behoeven. Glottische retentiecysten zijn vergelijkbaar 

met subepitheliale inclusiecysten (zie  figuur 18.14). Subglotti 

sche cysten geven meestal geen klachten, tenzij het ademlumen 

wordt gecompromitteerd. 

Laryngitis 
Laryngitis is een ontstekingsreactie die uitgaat van het larynge

ale slijmvlies of de onderliggende structuren. Er wordt onder

scheid gemaakt naar acute laryngitis, chronische laryngitis en 

specifieke laryngitiden. 

Acute laryngitis is een met verkoudheid- of griepverschijn-

 gepaard gaand ziektebeeld, meestal als onderdeel van een 

meer algemene bovensteluchtweginfectie van virale oorsprong 

(adeno- en  eventueel met bacteri ële  superin-

D Figuur 18.18 Chronische laryngitis. 

fectie. De pati ënt  hoest, heeft keelpijn, een schorre stem en lichte 

temperatuurverhoging. De diagnose wordt gesteld op grond van 

het larynxbeeld met rood gezwollen slijmvlies, soms met puru

lent beslag. De behandeling is symptomatisch met pijnstilling, 

stomen en bij ernstige dysfonie  Bij bacteri ële  infecties 

wordt antibiotische behandeling ingesteld. 

De term chronische laryngitis  figuur 18.18) wordt gebruikt 

voor langer bestaande niet-specifieke afwijkingen van het la

rynxslijmvlies en omvat afwijkingen met multifactori ële  etiolo-

gie en variabele presentatie en beloop. Be ïnvloedende  factoren 

zijn roken, alcoholmisbruik, stemmisbruik/verkeerd stemge

bruik, allergie ën/chronische  bovensteluchtweginfecties, inhala

tiemedicatie en gastrofaryngeale reflux. Bij histologisch onder

zoek is sprake van hyperplasie en dysplasie van het larynxslijm

vlies (zie ook verderop onder 'Premaligne slijmvliesafwijkin

gen). De pati ënt  heeft een schorre stem, hij kucht, schraapt zijn 

keel en hoest chronisch. Het larynxbeeld laat diffuse hyperemie, 

zwelling en soms leukoplakie (witte plaques) zien. Daarnaast is 

meestal ook sprake van slijmvlieszwelling in de achterste 

 ('pachydermie') en taai secreet of zelfs  

Differentiatie met een carcinoom kan bij uitgebreide chronische 

laryngitis moeilijk zijn en vereist nogal eens (micro)laryngosco-

pisch en histopathologisch onderzoek. De behandeling bestaat 

uit het vermijden van noxen en  factoren 

ter voorkoming van progressie. Volledig herstel is als gevolg van 

irreversibele slijmvliesveranderingen meestal niet mogelijk. 

Specifieke laryngitiden zijn specifieke infectieuze of auto-

 met een manifestatie in de larynx, zoals 

difterie, tuberculose, lues, lepra, scleroma, 

tose, recidiverende perichondritis, pemfigus, parapemfigus, sar-

coïdose,  lupus erythematodes,  en andere aandoe

ningen. Het merendeel van deze aandoeningen toont het beeld 

van granulerend slijmvlies of subepitheliale afwijkingen. 

Benigne neoplasmata 
Benigne neoplasmata in de larynx zijn over het algemeen zeld

zaam (10% van alle neoplasmata in de larynx is benigne). Ge

noemd kunnen worden: papilloom, chondroom, hemangioom, 

lymfangioom,   neuro-

fibroom, neurilemmoom/schwannoom, fibromatose, rabdo-
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 Figuur 18.19 Larynxpapillomen. 

 speekselkliertumoren, granulaireceltumor. Hiervan 

komt het larynxpapilloom nog het meest voor (> 9 0 % van alle 

benigne neoplasmata). Larynxpapillomen  figuur 18.19) bij 

volwassenen onderscheiden zich alleen van de juveniele vorm 

(zie  par. 18.3.3 'Juveniele larynxpapillomatose') door hun mi l 

dere presentatie. Larynxpapillomen lijken gerelateerd aan het 

HPV 6- en  De behandeling is symptomatisch door m i 

crolaryngoscopische verwijdering van papillomen die de glot

tissluiting tijdens fonatie belemmeren. De kans op recidieven is 

groot. Desondanks is de prognose met betrekking tot de stem op 

de lange termijn slecht indien frequente microlaryngoscopische 

behandelingen noodzakelijk zijn. Voor alle benigne neoplasma

ta geldt dat zij differentiaaldiagnostisch van maligne aandoenin

gen in de larynx onderscheiden moeten worden en meestal voor 

chirurgische therapie in aanmerking komen. 

Premaligne slijmvliesafwijkingen in de larynx 
Roken is de belangrijkste risicofactor bij het ontstaan van pre

maligne en maligne slijmvliesafwijkingen. Histologisch is er 

een cont inu üm  van plaveiselcellige hyperplasie zonder atypi

sche kenmerken naar plaveiselcellige hyperplasie met dysplasie 

(gegradeerd als licht, matig of ernstig), waarbij het epitheel in 

het ernstigste geval over de volle breedte atypische kenmerken 

toont. De kans op maligne ontaarding neemt toe met de ernst 

van de dysplasie. Meestal wordt pas werkelijk van premaligne 

slijmvliesafwijkingen gesproken in geval van ernstige dysplasie 

of carcinoma in situ. Differentiatie naar carcinoma i n situ en 

ernstige dysplasie is niet zinvol, gezien de vergelijkbare kans 

op maligne ontaarding en het ontbreken van eenduidig onder

scheid op histologische gronden. Onbehandelde ernstige dys

plasie of carcinoma in situ leidt binnen enkele jaren bij ongeveer 

de helft van de pati ënten  tot een conversie naar invasief carci

noom. Er bestaat derhalve een indicatie voor behandeling van 

ernstige dysplasie en carcinoma in situ. 

Klinische presentatie. Persisterende heesheid. 

Diagnose. Het laryngoscopisch beeld toont irregulaire stem

banden, met leukoplakische (wit verkleurde) of erytroplakische 

(rood verkleurde) verhevenheden. Voor de differentiatie van 

carcinoom en bepaling van de mate van slijmvliesdysplasie is 

histopathologisch onderzoek nodig. 

Behandeling. Deze bestaat uit decorticatie (excisie van het 

slijmvlies) van het aangedane deel van de ware stemband via 

microlaryngoscopische chirurgie, meestal met de  

Gezien het risico op recidief of hernieuwd ontstaan van de af

wijking, moeten deze pati ënten  jarenlang worden gecontroleerd. 

Stilstaande larynxhelft 
Een stilstaande larynxhelft is geen ziektebeeld maar een symp

toom. De oorzaak is ofwel van neurogene (uitval van de n.vagus 

of de n.recurrens) ofwel van artrogene origine (fixatie cricoary-

teno ïdgewricht).  Neurogene larynxhelftstilstand (larynxhelft-

verlamming) kan behalve door neuritis ook veroorzaakt worden 

door tumoringroei of trauma van de n.vagus of de n.recurrens. 

Men kan hierbij denken aan ingroei door schildldier-, long- of 

oesofaguscarcinoom, terwijl na schildklieroperaties nogal eens 

iatrogene beschadiging wordt gezien. Dubbelzijdige neurogene 

larynxhelftstilstand is, in tegenstelling tot  dige, zeld

zaam; daarbij moet men behalve aan de hiervoor genoemde 

oorzaken denken aan een gegeneraliseerde neurologische aan

doening, hersenstamafwijkingen en intoxicaties (zware metalen, 

landbouwvergif). 

Artrogene oorzaken zijn eveneens zeldzaam en kunnen een 

gevolg zijn van traumata met luxatie van het cricoaryteno ïdge-

wricht (vooral als gevolg van traumatische in - of extubaties), 

fixatie door lokale ontstekingsprocessen, lokale tumorgroei of 

langdurige lokale irritatie (bijvoorbeeld langdurige intubatie) of 

als onderdeel van een gegeneraliseerd ziektebeeld, zoals 

 artritis. 

Soms kan ondanks uitgebreid laryngoscopisch en beeldvor

mend onderzoek geen verklaring voor de larynxhelftstilstand 

gevonden worden. Er wordt dan gesproken van een idiopathi-

sche larynxhelftstilstand, waarbij veelal aangenomen wordt dat 

het om een virale neuropathie gaat. De prognose met betrekking 

tot spontaan functieherstel is in dat geval gunstig, met 80-90% 

volledig herstel tussen een halfjaar en een jaar. Na een jaar is 

de kans op herstel zo klein dat, afhankelijk van de ernst van de 

klachten, symptomatische behandeling ge ïndiceerd  kan zijn. 

Klinische presentatie. De klachten die samenhangen met een 

stilstaande larynxhelft, zijn afhankelijk van de vraag of het gaat 

om enkelzijdige of dubbelzijdige larynxhelftstilstand en van de 

positie die de stilstaande stemband(en) inneemt/innemen. Een 

pati ënt  met dubbelzijdige stilstand van de stembanden in 

ane (geadduceerde) positie presenteert zich met stridor en dys

pneu als gevolg van belemmering van de ademweg, maar met 

een acceptabele stem. Bij dubbelzijdige stilstand van de stem

banden in laterale (geabduceerde) stand is de ademweg vrij , is de 

stem zeer hees of afoon en bestaat grote kans op verslikken. Bij 

enkelzijdige stilstand speelt naast de positie van de stilstaande 

stemband ook de mate van compensatie door de  

larynxhelft: een belangrijke rol. Bij stilstand in mediane positie 

en goede compensatie kan een enkelzijdige larynxhelftstilstand 

vrijwel symptoomloos blijven. Bij stilstand in laterale positie en/ 

of onvoldoende compensatie staat hese stemgeving op de voor

grond ( D figuur 18.20). Bij enkelzijdige neurogene larynxhelft

stilstand op basis van hersenstam- of hoog vagusletsel bestaan 

naast stemklachten meestal ook slik- en verslikklachten, van

wege verlamming van de palatum- en farynxmusculatuur. 
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 Figuur 18.20 Enkelzijdige stilstand met de stemband in laterale positie 

en met onvoldoende glottissluiting tijdens fonatie. 

Diagnose. Bij indirecte of flexibele laryngoscopie wordt im 

mobiliteit van é én of beide larynxhelften gezien. Met laryngo-

stroboscopie kunnen laryngeale structuren nauwkeuriger in 

beeld worden gebracht om laryngeale oorzaken van de stilstand 

uit te sluiten. Bij twijfel over het larynxbeeld dient direct een 

microiaryngoscopie verricht te worden, waarbij tevens met een 

instrument de passieve beweeglijkheid getest kan worden om ar

trogene oorzaken uit te sluiten. Een CT- of  moet wor

den gemaakt vanaf de schedelbasis tot en met het bovenste me

diastinum om een tumorproces als oorzaak van een neurogene 

larynxhelftstilstand aan te tonen of uit te sluiten. Elektromyogra-

fisch onderzoek van de larynxmusculatuur kan behulpzaam zijn 

bij de differentiatie naar neurogene en artrogene larynxhelftstil 

stand. Bij verdenking op een gegeneraliseerde aandoening moet 

onderzoek door een neuroloog of internist plaatsvinden. 

Behandeling. De behandeling is afhankelijk van de onderlig

gende aandoening en van enkel- of dubbelzijdigheid van de stil 

stand. Bij dubbelzijdige stilstand met bedreigde ademweg dient 

de ademweg verruimd te worden door middel van tracheotomie 

of microlaryngoscopische chirurgie, waarbij é én stemband ter 

plaatse van zijn aanhechting aan het arytenoid wordt losgesne

den (posterieure chordotomie). Deze laatste ingreep zal wel ten 

koste gaan van de stemkwaliteit. 

Bij enkelzijdige stilstand kan bij uitblijvend spontaan her

stel en afhankelijk van de ernst van de klachten symptomatische 

therapie ge ïndiceerd  zijn. Ter verbetering van de glottissluiting 

wordt via een uitwendige operatie een luik in het cartilago thy

roidea gemaakt ter hoogte van de stilstaande stemband (thy-

roplastiek). Door een siliconeblokje of gore-tex via een luik in 

het thyro ïdkraakbeen  naar binnen te drukken wordt tevens de 

stemband naar mediaal verplaatst, zodat deze weer in contact 

kan komen met de mobiele larynxhelft aan de andere zijde 

( •  figuur 18.21). Deze ingreep wordt onder lokale anesthesie ver

richt, zodat de optimale stembandpositie tijdens fonatie bepaald 

kan worden. Een alternatief vormt microlaryngoscopische in 

spuiting van autoloog vet of een pasteus implantaat in de stem-

 Figuur 18.21  ter verbetering van de glottissluiting bij en

kelzijdige stilstand in laterale positie door plaatsen van een siliconeblokje. 

band van de aangedane zijde, zodat deze dikker wordt en naar 

mediaal verplaatst wordt. 

Logopedische training draagt niet bij tot spontaan herstel, 

wel tot voorkomen van onwenselijke compensatiemechanismen 

zoals hyperfunctionele stemgeving, en wellicht tot stimuleren 

van gewenste compensatiemechanismen (zie  par. 18.4.2 onder 

'Hyper- en  stemgebruik'). 

Parese of paralyse van de nervus laryngeus 
superior 
Parese of paralyse van de n.laryngeus superior kan zowel 

als dubbelzijdig voorkomen en wordt meestal veroorzaakt door 

neurotrope virussen of traumata. Iatrogeen trauma als gevolg 

van schildklieroperaties is de meest voorkomende oorzaak. Als 

gevolg van de parese of paralyse functioneren de cricothyro ïd-

spieren niet of onvoldoende, waardoor de stembandspanning 

niet goed gereguleerd kan worden. 

Klinische presentatie. Er is een zwakke, instabiele en lage 

stemgeving. De stemklachten nemen toe bij pogingen om hoge 

tonen te produceren. Bij dubbelzijdige uitval zijn de klachten 

ernstiger dan bij enkelzijdige uitval. 

Diagnose. De diagnose wordt vaak gemist of ten onrechte 

geduid als van functionele oorsprong. Met laryngostrobosco

pisch onderzoek kunnen de subtiele veranderingen in het la

rynxbeeld tijdens fonatie - bestaande uit verminderde span

ning van de aangedane stemband en torsie van de glottis met 

de achterste  naar de aangedane zijde - het beste in 

beeld worden gebracht. De mobiliteit van beide larynxhelften 

is ongestoord. De diagnose kan worden bevestigd door middel 

van  onderzoek van de cricothyroïdspieren. 

Behandeling. In eerste instantie is de behandeling logope

disch. Bij onvoldoende resultaat kan de spanning van de stem

banden chirurgisch worden gecorrigeerd via approximatie van 

cartilago cricoidea en cartilago thyroidea, waarbij hechtingen 

de functie van de cricothyro ïdspieren  enigszins kunnen over

nemen. 
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Myasthenia gravis 
Een snel vermoeibare stem of een stem die zwakker wordt naar

mate de dag vordert, kan een eerste uiting zijn van myasthenia 

gravis. Vaak is tevens sprake van openneusspraak (rhinolalia 

aperta) als gevolg van zwakte van het zachte gehemelte. De be

handeling  medicamenteus (pyridostigminebromide). 

Hormonale aandoeningen 
Hormonale aandoeningen kunnen met stemafwijkingen en in 

cidenteel met organische veranderingen in de larynx gepaard 

gaan. Een bekend voorbeeld is de schorre, lage stem en 

 van het  op basis van hypothyreo ïdie.  Een 

ander voorbeeld is het gebruik van anabole  door vrou

wen, dat leidt tot  van de stem (androfonie). Minder 

bekend is dat bepaalde fasen in de menstruele cyclus gepaard 

kunnen gaan met stemproblemen door oedemateuze verande

ringen in het slijmvlies. Meestal betreft het vrouwen met boven

gemiddelde stemeisen, bijvoorbeeld operazangeressen, die last 

ondervinden van dit premenstruele  

Diagnose. De diagnose wordt veelal gesteld op basis van 

anamnese en hormonaal onderzoek. De afwijkingen van het la

rynxbeeld zijn meestal subtiel. 

Behandeling. Behandeling van de hormonale aandoening zal 

vaak ook de stemklachten doen afnemen. De larynxverande

ringen bij androfonie op basis van anabole stero ïden  zijn echter 

irreversibel. 

Larynxtrauma 
Traumata van de larynx als gevolg van uitwendig aangrijpend 

geweld zijn vrij zeldzaam. Er wordt onderscheid gemaakt naar 

stompe en scherpe, penetrerende letsels. De meeste stompe la

rynxletsels ontstaan volgens het hamer-en-aambeeldprincipe 

door anterieur aangrijpend geweld, waarbij de larynx bekneld 

raakt tussen het geweld en de vlak achter de larynx gelegen cer-

vicale wervelkolom. Hierbij kunnen uitgebreide fracturen van 

cartilago thyroidea en cartilago cricoidea optreden. Het is echter 

ook mogelijk dat de elastische eigenschappen van het kraakbeen 

tegen fracturen beschermen, terwijl endolaryngeale structuren 

wel beschadigd raken. Hierbij is een breed scala van letsels denk

baar, vari ë rend  van  en  tot aryte-

 en avulsies van de stembanden. 

Vooral bij stompe larynxtraumata wordt de diagnose aan

vankelijk niet zelden gemist of wordt de ernst van het letsel on

derschat. Dit kan in de acute fase gevaarlijk zijn en op lange ter

mijn in ernstige functiestoornissen resulteren. Een overhaaste 

intubatiepoging bij niet-herkend larynxtrauma kan additionele 

schade veroorzaken en een reeds gecompromitteerde ademweg 

verder afsluiten of afscheuren. Late correctie van een 

trauma is als gevolg van opgetreden stenosering, fibrosering 

en weefselverlies vaak een moeizame procedure met teleurstel

lende resultaten. Scherpe traumata worden eerder opgemerkt 

en leiden meestal tot minder weefselverlies, zodat de prognose 

op functieherstel hierbij in het algemeen beter is dan bij stompe 

traumata. 

Klinische presentatie. Bij stompe larynxtraumata bestaat 

heesheid, vaak ook stridor en dyspneu, soms  Sub-

cutaan emfyseem, een abnormale contour of crepitatie van de 

 Figuur 18.22 CT-scan van   ernstig  en penetrerend 

larynxtrauma.  verband met dreigende ademwegobstructie werd op de 

afdeling Spoedeisende Hulp een  (pijl) via de open 

halswond ingebracht. CT-scan laat naast uitgebreide fractuurfragmenten 

van  cartilago thyroidea links ook dislocatie van het linker arytenoid en 

uitgebreid subcutaan emfyseem (zwarte plekken) zien. De nauwe relatie 

tussen larynx en cervicale wervelkolom is goed zichtbaar. 

larynx kan  op een larynxfractuur. Bij scherpe larynxtrau

mata worden naast de penetrerende verwonding vaak, heesheid, 

stridor, hemopto ë  en luchtlekkage uit de wond vastgesteld. 

Diagnose. Als de conditie van de pati ënt  het toestaat, dient 

voorafgaand aan het veiligstellen van de ademweg flexibele la

ryngoscopie plaats te vinden ter beoordeling van de larynxmo

biliteit. Hierbij moet alles in gereedheid zijn gebracht voor een 

spoedintubatie of een tracheotomie. Zo mogelijk wordt een CT-

scan  figuur 18.22) verricht, eventueel na het veiligstellen van 

de ademweg. Hierbij dient men te bedenken dat de werkelijke 

schade meestal groter is dan op de CT-scan wordt vermoed. 

Goede inschatting van de endolaryngeale schade kan alleen 

worden verkregen met behulp van directe laryngoscopie en mi 

croiaryngoscopie. 

Behandeling. Zijn er bij onderzoek van de hals, CT-scan en 

bij laryngoscopie geen verdenkingen op fracturen van de larynx 

en is de endolarynx functioneel en anatomisch intact (afgezien 

van hematomen of  slijmvlieslaesies), dan is op

name ter observatie en eventueel corticostero ïdtoediening  ter 

voorkoming van oedeem geïndiceerd. 

Bestaat er op basis van subcutaan emfyseem, abnormale 

larynxcontour of CT-scan verdenking op een larynxfractuur, 

maar blijkt bij scopie het endolaryngeale slijmvlies intact te zijn, 

dan dient een open exploratie van het larynxskelet plaats te vin 

den. De fractuur wordt dan gereduceerd en gefixeerd, waarbij de 

endolarynx gesloten kan blijven. 

Is bij scopie sprake van slijmvlies-, andere  of 

kraakbeenlaesies, dan dient een open exploratie plaats te vinden, 

waarbij de endolarynx via een laryngofissuur geopend wordt. De 

slijmvlieslaesies kunnen dan worden gehecht en defecten kun-
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nen,  van de preoperatief vastgestelde 

mobiliteit, op anatomische dan wel functionele wijze worden 

gecorrigeerd. In vrijwel alle gevallen van open exploratie wordt 

tijdelijk een tracheotomie verricht. 

18.4.2 Functionele stemstoornissen 

Voor het produceren van stemgeluid worden de beide stemban

den door een willekeurige actie tegen elkaar gebracht en met 

een gedoseerde hoeveelheid lucht in trilling gebracht. Voor een 

optimaal geluid is een goede dynamische glottissluiting nood

zakelijk. Iedere stoornis in deze stemproducerende functie leidt 

tot verstoring van het stemgeluid en kan dus een functionele 

stemstoornis worden genoemd. Een stembandpoliep verstoort 

dit functioneren en zou dus ook een functionele stemstoornis 

kunnen worden genoemd. Het is evenwel gebruik geworden 

stemstoornissen op basis van anatomische afwijkingen, orga

nische stemstoornissen te noemen en de rest te betitelen als 

functionele stemstoornissen. Dat deze indeling verwarrend kan 

zijn, wordt duidelijk als we bijvoorbeeld dysfonie bij een dorsale 

insufficiënte  glottis beschouwen. Lange tijd is dit beschouwd als 

een functionele stoornis. Er is echter veel voor te zeggen dit te 

classificeren als een organische afwijking, omdat het berust op 

een constitutioneel suboptimaal gebouwde (dus anatomisch af

wijkende) larynx, ofschoon die anatomische afwijking bij laryn

goscopie niet goed zichtbaar is. De terminologische verwarring 

neemt nog toe als we bedenken dat in de geneeskunde stoornis

sen in de functie vaak geassocieerd worden met psychische en 

emotionele stoornissen. 

In deze paragraaf worden de functionele stoornissen gezien 

als niet-organische stemstoornissen, waarbij als criterium geldt 

dat bij zorgvuldige laryngoscopie geen mobiliteitsstoornissen, 

poliepen, cysten of andere anatomische afwijkingen worden ge

constateerd. Di t is het geval bij ongeveer 40% van alle pati ënten 

die met stemklachten de polikliniek bezoeken. 

Voor diagnostiek van niet-organische stemstoornissen is 

zorgvuldige larynxinspectie met behulp van laryngostrobo-

scopie van belang, vooral met betrekking tot de massa van de 

stembanden en volledigheid van de glottissluiting bij verschil

lende toonhoogten en geluidssterkten. Gelet moet ook worden 

op activiteit van de valse stembanden bij fonatie en steminzetten. 

Daarnaast is de anamnese van belang: is er een samenhang met 

de mutatie, is er een geleidelijk of plotseling begin en, i n het bij 

zonder bij een afonie,  recentelijk een emotionele gebeurte

nis plaatsgevonden? 

Constitutionele stemstoornissen 
Door normale variatie in het kraakbenig larynxskelet (verge

lijkbaar met de variatie in de vorm van de oorschelp) kan het 

voorkomen dat het cricoaryteno ïdgewricht  niet toelaat dat de 

stembanden optimaal worden geadduceerd. Aan de dorsale zijde 

blijft de glottis dan in meer of mindere mate open  figuur 18.23). 

Voor de stemgeving is dat nadelig. We spreken van een dorsale 

onvolledige glottissluiting, of dorsale insufficiënte  glottis tijdens 

fonatie. Ook bij in aanleg zwakke larynxspieren, waardoor de 

glottissluiting niet optimaal is, kan men spieken van een consti

tutionele stemstoornis. 

 Figuur 18.23 Onvolledige dorsale glottissluiting. 

Behandeling. Causale behandeling is niet mogelijk. Wel kan 

met logopedische behandeling gezocht worden naar een opti 

male benutting van de beperkte mogelijkheden; zo kan een ef

ficiëntere  stemgeving worden bereikt. 

 van intrinsieke larynxmusculatuur 
Afname van spiermassa - atrofie - van de intrinsieke larynx

musculatuur door een algemene ziekte of door veroudering 

(presbyfonie) leidt tot een korte dynamische glottissluiting, 

waardoor het stemgeluid minder boventonen bevat en ijler en 

zachter wordt. 

Behandeling.  ernstige klachten kan worden overwogen 

een thyroplastiek te verrichten om é én of beide stembanden 

te medialiseren (zie ook  par. 18.4.1 onder 'Stilstaande larynx-

 

Emotionele en psychogene invloeden 
Emotionele en psychogene invloeden kunnen leiden tot stoor

nissen in de glottisfunctie. Bekend is de psychogene afonie, die 

door Freud gekoppeld werd aan het psychiatrische ziektebeeld 

hysterie. Een plotselinge emotionele gebeurtenis kan leiden tot 

niet meer willekeurig kunnen adduceren van de stembanden en 

verlies van koppeling met de adembeweging. Door de pati ënt 

wordt een verklaring gezocht en vaak wordt een bestaande ver

koudheid of keelpijn als oorzaak gezien. Di t leidt gemakkelijk 

tot het miskennen van de relatie met emoties; een organische 

oorzaak wordt bevestigd door het voorschrijven van medicatie 

tegen verkoudheid of keelpijn. Niet-onderkennen van de relatie 

met emotie vertraagt een behandelaanpak en leidt tot gewoon

tevorming bij de pati ënt,  waarbij de afonie blijft bestaan. Een 

relatie met conversie of een theatrale persoonlijkheidsstoornis 

komt slechts in een klein aantal van de gevallen van afonie voor. 

Ook emotionele dysfonie (in plaats van afonie) wordt ver

oorzaakt door een emotionele disbalans, maar de stem is daarbij 

niet helemaal weg. Er is heesheid of schorheid, die vaak lijkt 

op de stemklank bij laryngitis of andere organische afwijkingen 

en daarmee verward kan worden. Door het minder dramati

sche karakter van emotionele dysfonie in vergelijking met afonie 

wordt de diagnose gemakkelijk gemist, hetgeen kan leiden tot 

habituele dysfonie. 

Behandeling. Vroege behandeling met gerichte stemoefenin

gen, eventueel onder gelijktijdig bekijken en beoordelen van de 
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stembandbewegingen, kan een lange periode van stemloosheid 

voorkomen. 

Habituele dysfonie 
Habituele dysfonie is gekenmerkt door een, door de pati ënt 

aangenomen, gewoonte om de stem niet tot een goede klank 

 binnen  mogelijkheden - te laten komen. Dit kan intentio

neel (bijvoorbeeld een zwoele stemgeving) of  

zijn; i n het laatste geval kan de pati ënt  na een keelontsteking het 

normale stemgevingspatroon niet terugvinden, zeker wanneer 

de stem tijdens de ontsteking geen rust is gegund. De oorzaak 

is gelegen in het feit dat bij ontstoken stembanden een hogere 

subglottische druk nodig is voor fonatie. Di t leidt tot een hoger 

spanningsniveau in de betrokken larynx- en halsspieren en tot 

snellere vermoeidheid bij het spreken. 

Behandeling. Logopedische stembehandeling leidt tot een 

meer ontspannen spreken en een betere stem. 

Hyper- en hypofunctioneel stemgebruik 
De begrippen hyperfunctioneel en hypofunctioneel (ook wel 

hyper- en hypokinetisch) stemgebruik worden gebruikt om 

uit te drukken dat de stemgeving tot stand komt met te veel 

(hyperfunctioneel) of te weinig (hypofunctioneel) spanning 

of, vertaald naar fysiologische begrippen, te veel of te weinig 

luchtdruk onder de stembanden (subglottisch) en/of te veel of 

te weinig luchtstroom langs de stembanden. De classificatie van 

de begrippen  is gebaseerd op uiterlijke 

kenmerken: zichtbare spierspanningen aan de hals (hyperfunc

tioneel) of hoorbare heesheid (hypofunctioneel). Beide fenome

nen kunnen ook gelijktijdig optreden (dysphonia mixta). Uit 

stemfysiologisch onderzoek blijkt overigens dat bij vrijwel elke 

stemstoornis de  subglottische luchtdruk te hoog is. 

Er is dus eigenlijk altijd sprake van een hyperfunctionele compo

nent bij stemstoornissen. 

Behandeling. De behandeling bestaat uit logopedische trai 

ning, gericht op normalisering of optimalisering van het stem

gebruik. 

Stemstoornissen samenhangend met de mutatie; 
mutatiestoornissen 
Onder mutatiestoornissen worden verstaan: stoornissen in het 

functioneren van de stembanden die lijken samen te hangen met 

de stemmutatieperiode. De stem ontwikkelt zich in de puberteit 

van kinderstem tot volwassen  Dit is vooral merkbaar bij 

jongens: de stem wordt lager en krijgt een vollere borststem-

klank. Bij meisjes is er ook een mutatie, maar die is minder 

opvallend. Door het op gang komen van de mannelijke hor

moonproductie groeit de larynx uit tot mannelijke proporties; 

de adamsappel wordt zichtbaar. Hierbij worden de stembanden 

ongeveer 30% langer en voller, wat ertoe leidt dat de stem een oc

 wordt. Dit proces duurt ongeveer zes maanden, hoewel 

ooksnellere veranderingen bekend zijn. In de overgangstijd slaat 

de stem op onverwachte momenten over ('baard in de  

hetgeen voor de bezitter van de stem vervelend is, omdat het 

leidt tot onzekerheid over de stemmogelijldieden en hilariteit in 

de omgeving oproept. 

Er bestaan diverse vormen van mutatiestoornissen. Bestaat 

de overgangssituatie langer dan zes maanden, dan spreekt men 

van verlengde mutatie en kan, bij intact bevonden larynx, stem

behandeling worden overwogen. Dit versnelt de mutatie meest

al niet, maar de positieve aandacht is heilzaam. De genoemde 

onzekerheid over de overslaande stem kan ertoe leiden dat de 

jongeman het gebruik van de 'nieuwe' lage stem gaat vermijden 

en dus alleen de hoge stem gebruikt. Dit staat bekend als muta

tiefalsetstem. Vaak kan, door manipulatie aan de larynx - waar

bij het cartilago thyroidea naar beneden en licht naar achteren 

wordt geduwd (handgreep van Bresgen) - een lage toon worden 

opgeroepen als bevestiging van het feit dat de larynx reeds is 

uitgegroeid. Logopedische therapie is gericht op het stimuleren 

van het gebruik van deze lage tonen. De stemverandering en 

daarmee de presentatieverandering van de jongeman aan de 

buitenwereld is vaak groot; het is raadzaam dit i n een 

fenbehandeling te bespreken. 

Een derde vorm van een hoog aandoende stem wordt in 

complete mutatie genoemd. Het is echter waarschijnlijk dat dit 

niet samenhangt met mutatie, maar berust op een constitutio

neel niet volwaardig aangelegde larynx, die onvoldoende kan 

uitgroeien tot een lage mannenstem. Vaak wordt bij incomplete 

mutatie dezelfde onvolledige dorsale glottissluiting tijdens fo

natie gezien, zoals ook bij een constitutioneel zwak gebouwde 

larynx. 

Behandeling. De behandeling van stemstoornissen die sa

menhangen met de mutatie is primair logopedisch. Aanvullende 

hormoontherapie be ïnvloedt  de genoemde stoornissen nauwe

lijks. Bij resistente mutatiedysfonie ën  kan een fonochirurgische 

ingreep (relaxatiethyroplastiek) overwogen worden. 

Dysphonia spastica 
De etiologie van dysphonia spastica is niet geheel duidelijk, 

maar gelet op het tijdelijke succes van de behandelingen met 

botulinetoxine-injecties in de stembanden is een neurodynami-

sche oorzaak wel zeer waarschijnlijk. Door blokkade op neuro

transmitterniveau wordt het regelcircuit onderbroken dat vanuit 

de hersenschors de tonus in de stembanden regelt. Een psycho

logische factor, post aut propter, lijkt bij dit ziektebeeld ook niet 

uitgesloten. 

Klinische presentatie. De stem is gekenmerkt door korte 

onderbrekingen van de stemgeving, waarbij meestal de glottis 

door een krachtige adductie wordt gesloten. Het spreken is erg 

vermoeiend. 

Behandeling. Herhaalde botulinetoxine-injecties. Recente 

ervaringen met thyroplastische operaties ter lateralisatie in 

plaats van medialisatie van de stembanden (zie ook  par. 18.4.1 

onder 'Stilstaande larynxhelft') zijn veelbelovend. 

Secundaire organische stoornissen 
Functionele stoornissen van de larynx kunnen weer leiden tot 

organische afwijkingen, waardoor een overgangsgebied tussen 

 en organische stoornissen ontstaat. Deze afwijkin

gen kunnen vari ëren  van lichte hyperemie bij tijdelijke overbe

lasting tot chronische laryngitis (zie  par. 18.4.1 onder 'Laryn

gitis') bij chronische overbelasting. Bij de term overbelasting' 

moet altijd gedacht worden aan de balans tussen belasting en 
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belastbaarheid: wat voor de ene persoon een grote belasting is 

voor de stembanden en kan leiden tot secundaire organische 

afwijkingen, is voor een ander individu nauwelijks een belas

ting. Dit heeft vooral te maken met individuele verschillen in 

de belastbaarheid van stembanden, een begrip dat samenhangt 

met de stemmogelijldieden, zoals die in kaart gebracht kun 

nen worden met een fonetogram. Stemmogelijldieden, in zowel 

toonhoogte als te produceren geluidssterkten, hangen nauw sa

men met de dynamische glottissluiting tijdens fonatie. Daarom 

is dynamische glottissluiting, zoals bepaald met behulp van la

ryngostroboscopisch onderzoek, zo'n belangrijk gegeven voor 

stemevaluatie en evaluatie van stemmogelijldieden. 

Hyperemie van stembanden zal bij gelijke stembelasting eer

der optreden bij een zwak gebouwde larynx (dunne stemban

den, korte of incomplete glottissluiting, sulcus glottidis e.d.). 

Interstitieel oedeem,  diffuse zwelling van de stembanden, 

kan ontstaan door intensief stemgebruik. Deze veelal subtiele 

afwijking wordt gediagnosticeerd door middel van laryngostro

boscopisch onderzoek, waarbij karakteristieke veranderingen in 

het slijmvliestrillingspatroon (onder andere grotere amplitude) 

kunnen worden waargenomen. Na enkele dagen stemrust neemt 

deze zwelling weer af en worden de stembanden uiterlijk nor

maal. In tegenstelling tot het reinke-oedeem komt interstitieel 

oedeem niet in aanmerking voor operatieve correctie. 

Stembandknobbeltjes (zie ook •  par. 18.4.1 onder 'Stemband-

of zangersknobbeltjes') komen vrijwel altijd voor bij een dorsale 

insufficiënte  glottis (constitutionele stemstoornis). Een constitu

tioneel zwakke larynx is minder belastbaar en zal bij stembelas

ting (beroepssprekers, kinderen op schoolreisje) snel leiden tot 

stembandknobbeltjes. 

Hoewel de etiologie van reinke-oedeem nog niet volledig dui 

delijk is, is samenhang met intensief stemgebruik, naast roken en 

gastrofaryngeale reflux, erg waarschijnlijk. Met reinke-oedeem 

wordt de overgang bereikt van  naar organische 

stemstoornissen. 

Behandeling. Het is raadzaam om bij secundaire organische 

aandoeningen, naast een eventueel operatieve therapeutische 

ingreep, het stemgevingspatroon te verbeteren met stemlessen. 

Uiteraard mag hiervan niet veel worden verwacht als er reeds 

irreversibele afwijkingen zijn ontstaan. 

18.5 Aandoeningen van de trachea 

18.5.1 Congenitale aandoeningen 

 
Tracheamalacie is de frequentste tracheale oorzaak van stridor 

en dyspneu bij zuigelingen, veroorzaakt door het samenvallen 

van de trachea tijdens het ademen. Men spreekt van primaire 

tracheamalacie bij congenitale zwakte van het kraakbeen, en van 

secundaire tracheamalacie bij verweking van het kraakbeen op 

basis van ontstekingen, traumata of externe druk, bijvoorbeeld 

door de over de trachea verlopende a.brachiocephalica. Dit on

derscheid naar primair en secundair blijft vaak speculatief en 

heeft over het algemeen geen consequenties. Met het toenemen 

van de leeftijd neemt de diameter van de ademweg toe, wordt 

het kraakbeen van de ademweg stijver en neemt de ruimte in 

het mediastinum toe. Hierdoor nemen de klachten af en het is 

dan ook uitzonderlijk dat een kind ouder dan 1 jaar door een 

geïsoleerde  tracheamalacie respiratoir in de problemen komt. 

Wel wordt vaak in het eerste halfjaar een toename van de klach

ten gezien. 

Klinische presentatie. Sedert de geboorte bifasische stridor (zo

wel in- als expiratoir), waarbij vaak de expiratoire component op 

de voorgrond staat. De mate van stridor en dyspneu is sterk wis

selend; meestal betreft het een milde stridor, maar soms is sprake 

van  levensbedreigende dyspneu of zelfs apneu. 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld door middel van tra

cheobronchoscopie, waarbij een voor-achterwaartse afplatting 

van het  gezien wordt, en men vooral op het moment dat 

het kind bijkomt uit de narcose en spontaan gaat ademen de 

tracheawand kan zien samenvallen. In het geval van compres

sie door de a.brachiocephalica wordt tijdens de tracheobron

choscopie een pulserende zwelling ventraal ter plaatse van de 

afgeplatte tracheawand gezien. Als aanvullende diagnostiek kan 

CT- of  worden verricht om compressie van de trachea 

in het mediastinum door vaatanomalie ën  of tumoren uit te slui

ten. Eventueel kan echografisch onderzoek nog behulpzaam zijn 

om vaatanomalie ën  aan te tonen. 

Behandeling. De behandeling is afhankelijk van de ernst van 

de dyspneu of apneu en het beeld bij tracheobronchoscopie. Bij 

milde vormen zal meestal een afwachtend beleid worden ge

voerd, omdat de kinderen er uiteindelijk overheen zullen groei

en. Soms echter is bedreiging van de ademweg zodanig dat een 

aortopexie verricht wordt. Hierbij wordt via een thoracotomie-

benadering de aorta naar ventraal getrokken en aan het sternum 

gefixeerd, waardoor de trachea, die fibreuze verbindingen met 

de aortaboog heeft, als het ware wordt opengetrokken. In ern

stige gevallen kan de ademweg behalve met een aortopexie ook 

met een tracheotomie (zie  par. 18.5.2) worden veiliggesteld. 

Bronchomalacie 
Bronchomalacie is een congenitale aandoening van de hoofd-

bronchi ën  die zeer vergelijkbaar is met tracheamalacie, zowel 

met betrekking tot de etiologie als met betrekking tot de kl in i 

sche presentatie. 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld op het bronchosco-

pisch beeld, waarbij men vooral op het moment dat het kind 

bijkomt uit de narcose en spontaan gaat ademen, de wand van 

é én  of beide hoofdbronchi ën  ziet samenvallen. Bronchomala

cie kan samen met een tracheamalacie voorkomen, maar wordt 

toch aanmerkelijk minder vaak gediagnosticeerd dan een tra

cheamalacie. De stridor is eveneens bifasisch, waarbij soms de 

expiratoire component overheerst. Ook bronchomalacie is een 

aandoening die meestal geen behandeling behoeft en waar het 

kind uiteindelijk overheen groeit. 

Behandeling. Bij de ernstige gevallen die wel behandeld moe

ten worden, zijn therapeutisch minder mogelijkheden dan bij 

tracheamalacie. CPAP (continuous positive airway pressure), 

meestal via de neus toegediend, is effectief in het 'spalken' van 

de ademweg door de positieve luchtdruk, waardoor de ademweg 

openblijft voor de ademhaling. De praktische toepassing hier

van bij lcinderen is echter niet eenvoudig. 
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endotracheale tube 

larynxslijmvlies 

slokdarm 

0 Figuur 18.24 Intubatie met een te grote tube kan druk (pijlen) uitoefenen op het larynxslijmvlies onder het niveau van de stembanden. 

Congenitale tracheastenose 
Aangeboren tracheastenose is zeldzaam. Vaak is de opbouw van 

de trachea hierbij afwijkend en zijn er circulaire kraakbeenrin-

gen in plaats van de normale hoefijzervormige configuratie. Men 

moet erop bedacht zijn dat deze afwijkingen gepaard kunnen 

gaan met vaatanomalie ën  van aorta en a.pulmonalis. 

Klinische presentatie. Afhankelijk van het aanwezige restlu

men, is meestal direct na de geboorte sprake van ernstige in - en 

expiratoire stridor. Veelal is de ademweg ernstig bedreigd en 

kan geen of alleen een veel te kleine endotracheale tube voor 

beademing worden ingebracht. Lichtere vormen komen echter 

ook voor en worden soms jaren later bij toeval tijdens tracheo

bronchoscopie gediagnosticeerd. 

Diagnose. De diagnose wordt bij tracheobronchoscopie ge

steld. 

Behandeling. Bij ernstige ademwegobstructie kan alleen 

sectie (zie  par. 18.5.2) of een schuifplastiek van het stenotische 

segment uitkomst bieden. Tracheotomie is over het algemeen 

niet mogelijk, omdat de stenose zich vaak in het distale deel van 

de trachea bevindt. 

Primaire ciliaire dyskinesie 
Primaire ciliaire dyskinesie (PCD) omvat een groep erfelijke 

aandoeningen die gekenmerkt worden door een abnormale 

structuur of functie van het trilhaarepitheel in de luchtwegen, 

waardoor het mucociliaire transport belemmerd wordt, hetgeen 

leidt tot stasis van mucus en opportunistische infecties. 

Klinische presentatie. Recidiverende onderste- en bovenste-

luchtweginfecties. 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld op  

waarbij fasecontrast- en elektronenmicroscopisch onderzoek 

afwijkingen van het trilhaarepitheel laten zien. 

Behandeling. Causale behandeling is niet mogelijk, maar 

adequate bestrijding van de recidiverende infecties heeft een 

gunstig effect op de langetermijnprognose. Vaak zijn herhaalde 

brochoscopie ën  en bronchoalveolaire lavages noodzakelijk bij 

optredende atelectasen (afsluiting van de grotere bronchi ën)  op 

basis van slijmproppen. 

18.5.2 Verworven aandoeningen 

Intubatieletsels, verworven stenosen en rupturen 
Intubatieletsels, verworven stenosen en rupturen zijn aandoe

ningen die meestal het gevolg zijn van iatrogene letsels of andere 

traumata. Vaak is behalve de trachea ook de larynx aangedaan. 

Ook chronische ontstekingsprocessen, bijvoorbeeld samenhan

gend met wegenergranulomatose, kunnen stenosen in de tra

chea veroorzaken. De incidentie van stenosen bij pasgeborenen 

neemt de laatste tijd toe als gevolg van de toename van ernstig 

dysmature en premature kinderen die op de neonatale ic-afde-

lingen behandeld worden, en daarbij vaak langdurig ge ïntubeerd 

moeten blijven. 

Intubatieletsels kunnen direct optreden bij bemoeilijkte en

dotracheale intubatie of bij intubatiepogingen met een te grote 

tube  figuur 18.24,  tabel 18.2), waarbij slijmvlies wordt be

schadigd, maar ook op termijn kan bij langdurige intubatie  

 ontstaan als gevolg van chronische irritatie en 

lokale doorbloedingsstoornissen door druk van de endotrache

ale tube en vooral de cuff om de tube  figuur 18.25). Kans op 

directe schade van de kinderluchtweg is groter, maar de lucht

weg van kinderen lijkt beter bestand tegen langdurige intubatie 

dan die van volwassenen. 

Slijmvliesletsel leidt tot ontstaan van granulaties die de 

ademweg kunnen obstrueren. Bij circulaire slijmvliesletsels of 

schade aan het onderliggende kraakbeen kan stenosevorming 

optreden. Ook uitwendig aangrijpende traumata kunnen resul

teren in letsels van kraakbeen of slijmvlies van de trachea, waar

door granulaties en stenosen kunnen ontstaan. Rupturen kun 

nen ontstaan bij extreme tractie aan het hoofd (ophanging, zeer 

moeilijke bevallingen, enz.), bij extreem traumatische intubaties 

of bij  waarbij de hals met hoge snelheid in 

contact komt met een draad of iets dergelijks. Daarnaast kunnen 

penetrerende traumata van de hals resulteren in een letsel van 

de trachea. 

Klinische presentatie. Soms is direct na een trauma of trau

matische intubatie duidelijk dat schade is ontstaan. Subcutaan 

emfyseem (vrije lucht onder de huid) is bijvoorbeeld een 
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toom dat kan wijzen op een ruptuur of perforatie. Vaak echter 

zal pas later blijken dat slijmvliesschade in de trachea is opge

treden. Meestal treedt dan stridor op na het verwijderen van 

de endotracheale tube. Dit kan direct na de detubatie optreden, 

maar het is niet ongebruikelijk dat een dergelijk probleem zich 

pas na enkele dagen manifesteert met een progressieve stridor. 

Diagnose. De diagnose trachealetsel of stenose wordt gesteld 

bij tracheoscopie, hetzij in de acute fase, hetzij later. Hierbij 

worden ernst, aard en traject van letsel of stenose beoordeeld 

en wordt het restlumen ingeschat. Bij ernstige uitwendig aan

grijpende traumata kan radiologisch onderzoek in de vorm 

van trachea- en thoraxfotos en soms CT-scan behulpzaam zijn, 

waarbij vooral vrije lucht in de weke delen van de hals of in het 

mediastinum kan wijzen op een ruptuur. Stenosen blijken bij 

tracheoscopie vrijwel altijd ernstiger dan op basis van eventueel 

radiologisch onderzoek werd vermoed. 

Behandeling. Behandeling is afhankelijk van de ernst van het 

letsel en de lengte van het aangedane traject. Obstructieve gra

nulaties moeten endoscopisch worden verwijderd. Bij relatief 

verse, tot het slijmvlies beperkte stenosen is bij een jong kind 

vaak dilatatie van de stenose, gevolgd door langdurige (mini 

maal 4-6 weken) intubatie met een zachte endotracheale tube 

onder optimale omstandigheden (gesedeerd of soms gerelaxeerd 

om onrust en hiermee mechanische irritatie van de tube op het 

slijmvlies te voorkomen) en met aanvullende 

handeling (systemisch of lokaal) afdoende. Betreft het uitgebrei

dere afwijkingen die niet endoscopisch of met conservatieve 

middelen behandeld kunnen worden, dan zal een tracheotomie 

verricht moeten worden om de ademweg veilig te stellen. In veel 

gevallen kan dan op een later tijdstip, als het stenotische traject 

tot rust gekomen is, resectie van de stenose geschieden via een 

segmentele trachearesectie. Op veel  voor volwas

senen is, bij te verwachten langdurige beademing (meer dan 1 of 

2 weken), het beleid tracheotomie te verrichten, om schade aan 

larynx en trachea door endotracheale intubatie te voorkomen. 

Een tracheotomie is een chirurgische ingreep die tot doel 

heeft de ademweg, voor langere tijd of zelfs permanent, veibg te 

stellen. Anders dan een ge ïntubeerde pati ënt  kan een pati ënt  met 

tracheacanule vrijwel normaal functioneren, inclusief spreken 

en slikken. Dit maakt overplaatsing van de intensivecare- naar 

de reguliere verpleegafdeling en veelal zelfs ontslag naar huis 

mogelijk. De klassieke tracheotomie  f iguur 18.26) wordt ver

richt onder algehele anesthesie of plaatselijke verdoving, door 

via een incisie anterieur in de hals de trachea op te zoeken en 

tussen twee trachearingen te openen. Vervolgens wordt een 

tracheacanule ingebracht om de tot stand gebrachte  

tussen trachealumen en buitenlucht open te houden. De laatste 

jaren wordt vooral op ic-afdelingen toenemend gebruikgemaakt 

van percutane punctiemethoden  f iguur 18.27). Daarbij wordt 

geen exploratie verricht, maar na een kleine huidincisie wordt 

de trachea aangeprikt, waarna via dilatatie voldoende ruimte 

is verkregen om een tracheacanule in te brengen. Veelal wordt 

geadviseerd om bij deze percutane punctiemethode tracheosco-

pische controle te verrichten om foutieve plaatsing van de ca

nule te voorkomen. Veel verschillende canules kunnen worden 

ingebracht; het type canule hangt af van de toestand van de pa

ti ënt  en wat men wenst te bereiken. Zo worden voor beademde 

pati ënten  canules met een cuff gebruikt, terwijl voor pati ënten 

in de thuissituatie veelal gebruik zal worden gemaakt van een 

spreekcanule, met een ventiel dat automatisch sluit om normaal 
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schildklier 

 Figuur 18.26 Klassieke tracheotomie. Bij een grote voorliggende 

schildklier is luxatie van de schildklier naar boven toe via de klassieke 

benadering te verkiezen. 

spreken mogelijk te maken. Meestal worden canules toegepast 

met een voor reinigingsdoeleinden gemakkelijk te verwijderen 

binnencanule. 

De indicatie voor een segmentele trachearesectie is meestal 

ernstige stenose van de trachea met onvoldoende restlumen. 

Ook tumoren van de trachea of ingroei van buiten de trachea 

gelegen tumoren, zoals schildkliercarcinomen, kunnen aanlei

ding vormen om een gedeelte van de trachea te verwijderen. 

Meestal wordt een segmentale, dat w i l zeggen: circulaire, resec

tie verricht. Segmentele trachearesectie kan bijna altijd vanuit 

de hals worden verricht zonder thoracotomie, tenzij het stenose 

van het uiterste distale deel van de trachea betreft. Bij volwas

senen kan tot 4-5 cm trachea (een derde van de totale lengte) 

segmentaal verwijderd worden en bij kinderen zelfs ongeveer de 

helft. Complicaties zijn beschadiging van de n.recurrens met als 

gevolg stilstand van een larynxhelft en restenosen. 

Aspiratie van een corpus alienum 
Aspiratie van een corpus alienum blijft vooral op jonge kinder

leeftijd een belangrijke doodsoorzaak door acute luchtwegob

structie. Toch moet  bij kinderen met onbegrepen chronische 

luchtwegproblemen gedacht worden aan een geaspireerd corpus 

alienum, dat zich distaal van de trachea in de bronchusboom zal 

bevinden, waar het aanleiding geeft tot chronische infectie en 

hoestprikkel. Vaak bevindt een corpus alienum zich dan in een 

van de rechter onderkwabbronchi ën,  omdat deze vrijwel in het 

verlengde van de trachea verlopen, zodat het corpus alienum 

daar bijna automatisch terechtkomt als het niet door een hoest

bui ergens anders heen geblazen wordt. Uiteraard kan ook een 

volwassene een corpus alienum aspireren, maar dit komt minder 

endoscopie via tube 

geleidingskatheter 

  

•  Figuur 18.27 Percutane tracheotomie. Onder tracheoscopische con 

trole wordt een tracheacanule geplaatst door gebruik te maken van een 

dilatator over een geleidingskatheter. 

vaak voor en hangt dan meestal samen met een periode van ver

minderd bewustzijn (bijvoorbeeld alcoholintoxicatie, dementie, 

sedatie, epileptische insulten). Afgezien van de mogelijkheid dat 

zij direct een obstructie veroorzaken, kunnen sommige corpora 

abena heftige lokale ontstekingsreacties en daardoor op langere 

termijn stenosen teweegbrengen. Vooral pindas zijn wat dit 

betreft berucht. Ook indien slechts een vermoeden bestaat op 

aspiratie van een corpus alienum, is een tracheobronchoscopie 

ge ïndiceerd,  zelfs als radiologisch onderzoek niet afwijkend is. 

Klinische presentatie. Het klassieke beeld bij een kind dat 

een corpus alienum geaspireerd heeft, is een plotselinge heftige 

hoestbui gevolgd door plotselinge ademwegobstructie. Indien 

nog enige lucht passeert, neemt de benauwdheid hierna vaak af 

en wordt het kind rustiger. Di t betekent echter niet dat verder 

afgewacht mag worden. De kans is namelijk groot dat de reste

rende luchtweg maar klein is en dat het kind rustiger wordt om

dat het al enigszins hypoxisch is ('schijnrust'; zie ook  par. 18.3.3 

onder  inflammatoire luchtwegobstructi é ) .  De langzaam 

toenemende lokale slijmvlieszwelling kan in relatief korte tijd de 

resterende ademweg volledig afsluiten. Kinderen die verdacht 

worden van aspiratie van een corpus alienum dienen dan ook 

met spoed overgebracht te worden naar een centrum waar men 

ervaring heeft met het verwijderen van corpora aliena uit de 

luchtwegen. 

Diagnose. De diagnose van een geaspireerd corpus alienum 

dient in de acute fase endoscopisch gesteld te worden, zodat 

geen tijd verloren gaat en zo nodig ook direct endoscopische 

verwijdering van het corpus alienum kan plaatsvinden. In de 

acute fase is geen plaats voor radiologisch onderzoek. In chro

nische situaties kan radiologisch onderzoek met behulp van een 

thoraxfoto aan de diagnostiek bijdragen, omdat hierop atelecta-

sen als gevolg van een afgesloten bronchus of juist hyperinflatie 

van een longdeel als gevolg van ventielwerking zichtbaar kun 

nen zijn. Het corpus alienum zelf wordt alleen zichtbaar als het 

radio-opaak is. 

Behandeling. Aspiratie van een corpus alienum kan een 

noodsituatie betekenen en uiteraard is de therapie dan afhan

kelijk van de toestand van de pati ënt  en de beschikbare 
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adamsappel 

 
 
cricoid  

corpus alienum 

•  Figuur 18.28 Coniotomie. a Vooraanzicht, b zijaanzicht. Een stuk rauw vlees werd geaspireerd en obstrueert de larynxingang. De membrana cricothy-

roidea bevindt zich onmiddellijk onder de huid en kan worden ingesneden zonder gevaar de schildklier te raken. 

delen. Indien geen sprake is van acute respiratoire insufficiëntie, 

dient ogenblikkelijk transport plaats te vinden naar een centrum 

waar het corpus alienum met paktangen via starre endoscopic 

verwijderd kan worden. Indien wel sprake is van acute respi

ratoire insufficiëntie,  moet natuurlijk alles in het werk gesteld 

worden om direct de ademweg vrij te maken. Betreft het een 

groot corpus alienum dat de ademweg volledig afsluit, dan is de 

kans groot dat het klem zit in de larynx juist boven de trachea. 

Soms is het dan nog mogelijk om met twee vingers het corpus 

alienum vast te pakken en te verwijderen. Vaak zal dit echter 

niet meer lukken. Een klein kind kan men dan ondersteboven 

houden en met de vlaldce hand op de rug slaan in de hoop dat 

hierdoor het corpus alienum losschiet. Bij grotere kinderen en 

volwassenen  men de  toepassen. Hierbij 

gaat men achter de pati ënt  staan of zitten, slaat beide armen om 

de pati ënt  heen ongeveer ter hoogte van het middenrif en drukt 

krachtig de bovenbuik en thorax samen. De hierdoor ontstane 

intrathoracale drukverhoging doet hopelijk het corpus alienum 

terugschieten in de keelholte. Lukt dit niet, dan zal men moeten 

overgaan tot mond-op-mond- of - bij kleine kinderen - 

op-mond/neusbeademing. Vaak lukt het zo nog wel om enige 

lucht langs het corpus alienum te persen. Lukt ook dit niet, dan 

is het laatste redmiddel een coniotomie (ook wel ten onrechte 

spoedtracheotomie genoemd). 

Een coniotomie (D figuur 18.28) wordt alleen verricht in 

spoedeisende omstandigheden bij een stikkende pati ënt  bij wie 

de ademweg niet op een andere wijze kan worden vrijgemaakt. 

Formeel betreft het geen ingreep aan de trachea maar aan de la

rynx. Bij coniotomie wordt de ademweg namelijk geopend waar 

deze het dichtst aan de oppervlakte ligt: in de ruimte tussen car

tilago thyroidea en cartilago cricoidea, waar zich de membrana 

cricothyroidea (een onderdeel van de conus elasticus laryngis) 

bevindt (vandaar de naam coniotomie). De ademweg wordt dan 

geopend juist onder het niveau van de stembanden, het nauwste 

deel van de ademweg en daardoor de meest waarschijnlijke loka

lisatie van een ademwegobstructie. Aangezien deze ingreep per 

definitie in noodomstandigheden plaatsvindt bij een stikkende 

pati ënt,  is een standaardbeschrijving van de ingreep niet goed te 

geven. Wel is een aantal aanwijzingen van belang. 

Zorg dat de pati ënt  op de rug ligt, met maximale extensie 

van de hals (het hoofd zo ver mogelijk achterover; leg zo 

mogelijk iets onder de schouders). 

Palpeer de adamsappel van het  en volg het  

naar caudaal tot een kuiltje gevoeld wordt en vervolgens 

weer een vastere prominentie, het cricoid. Het kuiltje is de 

membrana cricothyroidea en vormt de plaats van de conio

tomie. 

Trek de huid strak en fixeer tegelijkertijd met é én hand de 

larynx. 

Snijd, knip of perforeer met een scherp voorwerp, liefst een 

mes of troicart, de huid en de membrana cricothyroidea, 

 de ademweg geopend wordt. 

Houd vervolgens de ademweg open, liefst met een tube of 

buisje, anders met een schaar of pincet, totdat een reguliere 

tracheotomie of intubatie kan plaatsvinden. 

Elke medicus moet in staat geacht worden om bij een stikkende 

pati ënt,  in een noodsituatie, een coniotomie te verrichten. Nie

mand zal het een onervaren medicus kunnen verwijten als deze 

op zich simpele en weinig risicodragende ingreep niet succesvol 

blijkt te zijn; wel kan men het deze arts verwijten als hij of zij in 

een dergelijke situatie geen poging heeft ondernomen om een 

levensreddende ingreep te verrichten. 

Ontstekingen 
Ontstekingen in de trachea worden slechts zelden als geïsoleerde 

aandoeningen gezien. Wel komen ze vaak voor in samenhang 

met ontstekingen in de larynx (zie   18.4.1 onder 'Laryn-
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 of de bronchi ën.  Vooral bij jonge kinderen  tracheitis 

zeer bedreigend zijn, omdat het taaie slijm en de slijmvlieszwel

ling de kleine luchtweg bij kinderen gemakkelijk kunnen obstru-

eren. Veelal gaat het om een bacteri ële  infectie, gesuperponeerd 

op een virale infectie. Vooral pati ënten  met een tracheacanule 

(na tracheotomie of laryngectomie) zijn kwetsbaar voor het ont

wikkelen van tracheitis, omdat bij hen de inademingslucht niet 

meer via de neus in de luchtwegen geleid wordt en zo de 

bevochtigende en filterende functie verloren gegaan is. 

Klinische presentatie. Het merendeel van de  

verloopt mi ld met  en hoestbuien, vooral 

als de ontsteking beperkt blijft tot een virale infectie. Het beeld 

van een gesuperponeerde bacteri ële  infectie is vaak ernstiger, 

waarbij de pati ënt  na een prodromale fase van verkoudheid en 

hoesten zieker wordt, koorts krijgt en een bifasische (in- en ex

piratoire) stridor kan gaan ontwikkelen. 

Diagnose. De diagnose wordt gesteld op het beeld bij tra

cheobronchoscopie, dat taai slijm, korsten en slijmvlieszwelling 

laat zien. De endoscopic dient voorts om onderliggende ana

tomische afwijkingen uit te sluiten en materiaal voor kweek te 

verkrijgen. Aanvullend radiologisch onderzoek in de vorm van 

een thoraxfoto is van belang om een onderliggende pneumonie 

uit te sluiten. 

Behandeling. De behandeling zal vooral bestaan in toedie

ning van tegen de verwekker gerichte antibiotica. Soms moeten 

daar corticostero ïden  aan toegevoegd worden om de lokale ont

stekingsreactie en zwelling te verminderen. Daarnaast is het van 

belang de inademingslucht te bevochtigen om droge korstvor-

 in de trachea te voorkomen en het ophoesten te vergemak

kelijken. Bij progressieve dyspneu is soms herhaalde tracheo

bronchoscopie ge ïndiceerd  om korsten en taaie slijmproppen te 

verwijderen. 




