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• Bloeding
Oortrauma
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• Trauma larynx
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Neustrauma

Veel voorkomend
Bloeding – meestal self-limiting
Per definitie: dislocatie = fractuur
Fractuur van benige
neuspiramide is reponeerbaar
Vaak pas te beoordelen na 
afname zwelling 
x-neus: 
• niet zinvol! 
• sluit fractuur niet uit en is 

inferieur aan klinische 
beoordeling 



Neusfractuur

Brilhematoom - bijna altijd os 
nasale fractuur (cave
schedelbasisfractuur)
Zeer goed doorbloed
Repositie pas na afslinken
oedeem / hematoom
Mogelijk tot ca 2 weken na 
trauma
Idealiter na ca 5 dagen



Neusfractuur beoordelen



Neusfractuur beoordelen



Neusfractuur – os nasale fractuur 

Repositie: 
Doel: herstel anatomische stand
Spalkje zelden nodig bij stabiele fractuur (geen spieraanhechting)
Soms wel “stutten” met stukje merocel
• Bij kinderen onder narcose
• Bij volwassenen onder lokaalanesthesie:

•

•

•

• Indien onvoldoende resultaat: op termijn septumcorrectie / 
septorhinoplastiek



Repositie

Lokale infiltratie ultracaine met 
adrenaline in fractuurhematoom –
ook n. Ethmoidalis anterior
verdoofd
Gaasjes tetracaïne-adrenaline 
onder dorsum
Repositie dmv hevelen en 
manuele repositie 



Repositie neusfractuur



Voor repositie Na repositie



Septumhematoom

Symptoom: neusobstructie, ook 
na uitsnuiten stolsels
Inspectie: rood/blauwe zwelling 
één- of tweezijdig
Palpatie met wattenstokje: 
fluctuerend
Septumdeviatie fluctueert niet
Bloeding tussen 
mucoperichondrium en 
kraakbeen
Ongedraineerd: geeft 
fibrosevorming en deviatie
Draineren <24 uur (verwijzen)



Septumabces

Septumhematoom: Goede voedingsbodem voor 
infectie
Tweezijdig: bloedvoorziening kraakbeenmatrix 
bedreigd; kraakbeen sterft af
Abcesvorming: kraakbeen lost op
Perforatie mogelijk
Neus zakt in 
Zadelneus
Passagestoornis
Reconstructie niet eenvoudig…



Septumabces

Therapie:
• Lokaal afslinken en verdoven
• Incisie en drainage
• Tamponeren enkele dagen
• Antibiotica (i.v.)



Neusbloeding

Traumatisch: 
• vaak spontaan droog na 

leegsnuiten 
• (voorzichtig! orbitaletsel / 

zygomafractuur uitsluiten) of 
ophalen stolsels uit de neus

Inbrengen neustampon: 8 of 10 
cm merocel
Zonodig tweezijdig
Bij septumdeviatie soms lastig
Cave antistolling
Cave hypertensie! 



Neusbloeding

Bij uitgebreid trauma mogelijk 
laesie arteria sphenopalatina of 
zelfs carotis: Dan hevig 
bloedverlies uit neus en mond

Afdruklokatie bij (spontane) 
bloeding loc Kiesselbachi -?



Reukverlies

Bij trauma op het achterhoofd (of 
voorhoofd)
• Verscheuring van fila olfactoria
• Acuut reukverlies
• Wellicht niet direct opgemerkt 

ivm prevaleren andere 
symptomen

• In 5-10% A-P hoofdtrauma’s
• Helaas… geen therapie 



Oortrauma

Scheur oorschelp
• Oorlel

•

• Kraakbenige oorschelp
•

•

•

•



Othematoom

Bloeding in kraakbenige oorschelp tussen kraakbeen en perichondrium
Symptoom: 
• Opzwellen oorschelp; verdwijnen van herkenbare plooien in 

oorschelp en helixrand
• Fluctuatie
Beleid: 
• Drainage, drukverband, antibiotica
Cave abcedering
Bij niet of onvoldoende draineren: fibrosering; oorschelp blijft dik



Othematoom



Othematoom



Trommelvliesperforatie

Direct trauma op gehoorgang (vlakke hand, wattenstokje)
Barotrauma (explosie, duiken)
Symptomen:

Onderzoek:

Beleid:



Trommelvliesperforatie



Trommelvliesperforatie

Alarmsymptomen na direct oortrauma
• Duizeligheid met nystagmus
• Vocht uit het oor (liquorrhoe)
• Bloeding uit het oor
• Weber lateraliseert naar goede oor 
• Facialisuitval
Dan kans op binnenoorschade / schedelbasisletsel

Verwijzen!
Steroiden
Eventueel middenoorexploratie: afdichten labyrintlekkage



Trommelvliesperforatie

Ketenluxatie:
• In acute stadium geen consequenties (mits geen binnenoorschade)
• Geeft geleidingverlies 
• Indien na sluiten perforatie nog geleidingsverlies aanwezig dan evt

middenoorexploratie en ketenreconstructie



Facialisletsel

Direct hoog-energetisch trauma op/rondom oor
Onderscheid:
• Uitval direct na trauma: transectie
• Uitval enige tijd na trauma: oedeem

Indien op CT ook aanwijzing transectie (fractuur met dislocatie; scherpe 
botranden): eventueel chirurgische exploratie, matige prognose
Vaak spontaan herstel – monitoren met EMG
Weinig bewijs voor gunstig effect van corticosteroiden op herstel 
facialisfunctie *



Schedelbasisletsel

Fractuur os petrosum: 
• Door facialiskanaal: facialisuitval
• Door labyrint: perceptief gehoorverlies en/of vertigo; vocht in 

middenoor 
• Door tegmen met duraletsel: bloed of helder vocht in middenoor 

of loopoor bij perforatie tv
• Longitudinaal: parallel aan as os petrosum
• Transversaal: dwars door os petrosum

Voorste schedelbasisfractuur:
• Heldere rhinorrhoe, bij vooroverbuigen, kan ook later nog optreden



Longitudinale fractuur



Longitudinale fractuur



Transversale fractuur



Hematotympanum



Larynxtrauma

Direct larynxtrauma: (stomp; waslijn; verwurging. Scherp: mes etc)
- Stridor - benauwdheid
- Heesheid
- Moeilijk slikken, verslikken
- Globusgevoel

Cave acute luchtwegobstructie!  Altijd insturen 
Heesheid kan na enige tijd afzakken (laryngospasme) of toenemen 
(oedeem)
Hoge doses steroiden: dexamethason 16 mg iv
Evt intubatie 
Evt tracheotomie



Inhalatietrauma larynx

Hete lucht, stoom, rook:
• Reflexmatige sluiting larynx om schade lagere luchtwegen te 

beperken
• Heesheid kan dan meevallen maar oedeem kan toenemen
• Letsel supraglottisch: mucosa oedeem, roodheid, roetpartikels
• Tijdig luchtweg zekeren: intuberen voordat er teveel oedeem is en 

intuberen niet meer lukt
• Hoge dosis corticosteroiden iv



Besproken onderwerpen

Neustrauma
• Fractuur
• Septumhematoom
• Bloeding
Oortrauma
• Kraakbeenscheur
• Othematoom
• Trommelvliesperforatie
• Schedelbasisletsel
• Facialisuitval
Larynxtrauma
Inhalatietrauma larynx



Vragen?


