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Casus voorstelling

XXI.Prof. dr. Veereman 

Jantje, 18 maanden, met loopneus en lichte koorts, huilde de hele nacht. 
Hij grijpt naar zijn linker oor. 



Probleemvoorstelling

❖ BELANGRIJK: 18 maanden oud kind (Peuter)

❖ Lichte koorts

❖ Grijpt naar linker oor
➢ Pijn?
➢ Jeuk?
➢ Andere oorzaak?

❖ Loopneus

❖ ‘s Nachts huilen
➢ Duidelijk ongemak



Differentieel diagnosen

Otitis media acuta Otitis externa Otitis media met effusie

Oorpijn + + +/-

Lichte koorts + +/- -

Nachtelijke onrust + + +

Loopneus + - +

Jeuk in het oor - + -



DD 1: Otitis media acuta

● Symptomen:
o Oorpijn
o Koorts
o Loopneus
o Rood, gebombeerd, niet-doorschijnend trommelvlies
o Korte otorroe
o Vocht in middenoor

● Prevalentie: 
80% van kinderen 
onder 6 jaar

● Behandeling:
○ Pijnstilling
○ Antibiotica



DD 2: Otitis externa

● Symptomen:
o ‘Zwemmersoor’
o Ontsteking huid gehoorgang
o Jeuk in het oor
o Vocht loopt uit het oor (=Ontstekingsvloeistof)
o Gezwollen, rode, schilferige gehoorgang

● Prevalentie:
= Hoger bij kinderen
die al kunnen zwemmen

● Behandeling:
○ Reinigen gehoorgang
○ Oordruppels
○ Antibiotica + Pijnstillers?



DD 3: Otitis media met effusie

● Symptomen:
o Tijdelijk gehoorverlies
o Eventueel pijn
o Vloeistof of luchtbellen achter trommelvlies
o Vaak voorafgaande otitis media acuta

● Prevalentie:
90% van kinderen 
onder 4 jaar

● Behandeling: 
○ Verdwijnt vanzelf (50%)
○ Tympanotomie



Hoe kunnen we tot een diagnose komen?

❖ Bijkomend lichamelijk onderzoek:

➢ Pneumatische otoscopie
■ Gebombeerd, niet-doorschijnend trommelvlies → Otitis media acuta
■ Vloeistof of luchtbellen achter trommelvlies → Otitis media met effusie

➢ Onderzoek buitenste gehoorgang:
■ Schilferige, rode, gezwollen gehoorgang → Otitis externa
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Einde

Zijn er nog vragen?
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