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Oor:
- Buitenoor: vangt geluiden 

op
- Middenoor: luchttrillingen 

worden doorgegeven aan 
de vloeistof in het oor, 
versterkt en doorgegeven

- Binnenoor: met het 
slakkenhuis en het 
evenwichtsorgaan

Het slakkenhuis

De trillingen in de lucht en de 
vloeistof worden omgezet in 
elektrische signalen en worden 
naar de hersenen gestuurd. 

Het evenwichtsorgaan

Het orgaan bestaat uit verschillende 
holtes en kanalen en zijn gevuld met 
vloeistof. Bij een beweging van het 
hoofd gaan de vloeistof bewegen en 
wordt dit doorgegeven aan de 
hersenen. Zo weten de hersenen 
precies waar het hoofd zich bevindt.  



2. Gehoorverlies
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Welke soorten gehoorverlies zijn er?

• Geleidingsverlies (middenoor)
• Perspectief gehoorverlies (binnenoor)
• Neuraal gehoorverlies (gehoorzenuw)
• ‘Oost-Indisch doof’

Wanneer is er sprake van gehoorverlies?

Dit hangt af van:
• Aantal decibellen geluid (dB)
• De frequentie van het geluid (Hz)
• Test: audiogram

Wat is schadelijk geluid voor het oor?

Dit hangt af van:
• Aantal decibellen geluid (dB)
• De tijd waaraan de oren hieraan worden 

blootgesteld.
• Gehoorbescherming verplicht: 85dB

Figuur 2: Audiogram

Figuur 1: Het oor

Figuur 3: Oplopen van gehoorschade



3. Buisjes
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Buisjes of trommelvliesbuisjes

Buis van Eustachius = open verbinding 
met neuskeelholte. 

Bij niet goed werkende of verstopte buis van 
Eustachius, meestal bij kinderen à Buisjes

•Onderdruk middenoor

•Trommelvlies naar binnen 

•Slijmvlies geïrriteerd

•Vocht in het middenoor

Gevolg: Otitis Media met Effusie (OME)

o = loopoor door ontsteking middenoor

Buisjes: � grootte van een halve luciferkop

•Vormen, afmetingen, kleuren verschillend

Plaatsing = kleine chirurgische ingreep

•Klein sneetje à vocht afzuigen à plaatsen

•Klachten verdwijnen meestal direct



4. Het Cochleair Implantaat

Principe van Cochleaire Implantatie en de samenstellende elementen
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De situering van een cochleair 
implantaatsysteem in het bot van de 
schedel

Positie elektronenbundel in het 
slakkenhuis



5. Anatomie en werking van het evenwichtsorgaan
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Samenwerking tussen de evenwichtsorganen
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Afbeelding A: Spontane activiteit in rust
Rechter evenwichtsorgaan remt het linker. 
Linker evenwichtsorgaan remt het rechter. 
àVersterking van het evenwicht tussen twee 

kanten.

Afbeelding B: Uitval aan één kant
Uitval rechterkant à uitval spontane activiteit rechts à
gevoel dat hoofd naar links draait à misselijkheid, 
duizeligheid en nystagmus. 

Verwerking informatie evenwichtsorganen
Input via vestibulaire deel van de 8e hersenzenuw à
cerebellum en vestibulaire kernen

Vestibulaire kernen: oriëntatie in ruimte en 
hoofdstabilisatie
Cerebellum: oogreflex, lichaamshoudingreflex en 
hoofdreflex voor rechtopstaande houding

Halve cirkelvormige kanalen

Horizontale kanalen zijn gekoppeld aan beide 
kanten. 
Voorste verticale kanaal is gekoppeld aan 
achterste verticale kanaal andere zijde.

Achterste verticale kanaal is gekoppeld aan 
voorste verticale kanaal andere zijde. 
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Zintuigen in balans: de samenwerking van het evenwicht

Proprioceptie
‘Begrijpen van zelf’
Informatie uit spierspoeltjes en rek
Registratie en bijsturing vanuit de hersenen

Paradoxale informatie
Combinatie van alle input
Tegenspraak van input: zeeziekte

Balans
Oren
Ogen
Positioneringsgevoel: proprioceptie

Ogen
Beeld stabiel houden bij beweging
Vestibulo-oculaire reflex
Proefje met vinger



8. Nystagmus
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Definitie
Nystagmus betekent wiebel- of trilogen. Met deze term 
worden onwikkeleurige ritmische bewegingen bedoeld 
die de oogbollen maken. Onwillekeurig betekent dat de 
bewegingen buiten de wil ontstaan. 

Verschijnselen
Nystagmus veroorzaakt voornamelijk klachten bij
mensen die het tijdens hun levensloop krijgen. Kinderen
die worden geboren met nystagmus hebben meestal
geen klachten meer omdat hun hersenen zich aan het 
afwijkende beeld aanpast. 

• Trillend beeld

• Meer tijd nodig om iets te zien
• Zicht verbeterd bij voorwerpen die dichterbij zijn

• Problemen met het evenwicht
• Problemen met bewegende voorwerpen waar te

nemen

• Zicht is aan de ene kant beter dan aan de andere kant

• Het zicht verslechterd als de patient moe is of 
gestressd is. 

Diagnose

Meestal kan nystagmus direct worden waargenomen. 
Daarnaast is er ook nog de bril van Frenzel. Hiermee
kan de patient niet meer op één beeld focussen. Ook
worden de ogen uitvergroot. Nystagmus zal zo beter
kunnen worden waargenomen door de dokter.

Behandeling
Nystagmus is zelden mogelijk te genezen. Als de 
nystagmus wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld
geneesmiddelen kan er worden gestopt met die 
medicijnen. Soms wordt ook een oogspiercorrectie
uitgevoerd bij een bepaalde stand van de ogen.  

Nystagmus

Bril van Frenzel

Beeld wat iemand met nystagmus ziet

Vormen
Pendelnystagmus, hierbij slingeren de ogen heen en 
weer als de slinger van een klok
Ruknystagmus, de snelheid van het bewegen in de ene 
richting verschilt van die in de andere richting

Oorzaken
- Treinnystagmus, deze vorm kan bij iedereen 
ontstaan. De treinnystagmus wordt opgewekt door het 
waarnemen van voor de ogen langslopende, zich 
herhalende beelden.
- Geneesmiddelen
- Stimulering van het evenwichtsorgaan, bijvoorbeeld 
door draaing van het hoofd en het hele lichaam.
- Vestibulaire nystagmus wordt veroorzaakt door 
warmte of koude stimulatie van het binnenoor.
- Aangeboren nystagmus, hierbij is er een verstoorde 
communicatie tussen de hersenen en de ogen.
- Hersentumor kan bepaalde structuren in de hersenen 
wegdrukken.

Operatie van iemand met nystagmus


