
1. Anatomie en fysiologie van de neus

De neus bestaat uit bot, kraakbeen en vet. 
Het septum scheidt beide neusgaten. 

De buis van Eustachius verbindt de neus met de 
oren. Het gehemelte scheidt de neusholte van de 
keelholte. 

Er zijn zowel tonsillen (keelamandelen) als
neusamandelen (adenoïden). 

Reukzin

• Reukreceptoren sturen reuksignalen door naar
de hersenen

• Snuiven à meer luchtstroom langs de 
receptoren

• Reuk – smaak

Anatomie 

Lucht doorstroom
• Bevochtigen

• Reinigen

• Cilia voeren afvalstoffen af
• Bijholten

Functies van de neus
• Doorgang voor lucht van en naar de longen

• Reukorgaan

Figuur 2: Anatomie van de neus 

Figuur 1: Opbouw van de neus 

Figuur 3: Anatomie van de neus 

Figuur 4: Reuk en Smaak  
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2: Hersenzenuw I en bijbehorende hersengebieden

De reukzintuigcellen

Verloop van de 

nervus olfactorius



3. Anosmie

Wat is anosmie? 
Anosmie: het onvermogen om te kunnen

ruiken.

Kan worden onderverdeeld in:

• Complete anosmie

• Selectieve anosmie

Hyposmie: verminderd reukvermogen.

Hoe ontstaat anosmie?
Conductieve stoornis:

• Ontsteking van het slijmvlies of 
verstopping van de neusholtes.

• Poliepen in de neus.

Perceptieve stoornis:
• Afsterven van reukreceptoren.

• Aantasting van de reukzenuw.

• Aantasting van de temporale
hersenkwab.

• Bijvoorbeeld door de ziekte van 
Parkinson, ziekte van Alzheimer, zware
hersenschudding of –kneuzing.

Congenitale anosmie: aangeboren.

Idiopathische anosmie: onbekende
oorzaak.

Niet kunnen ruiken kan ook gevaarlijk zijn: 
denk aan een gaslek!

Weetjes:
• Mensen met anosmie kunnen wel de 

geur ammoniak waarnemen. Dit gaat via 
een andere zenuw!

• Panthosmie: geurhallucinaties die 
voorkomen bij sommige psychische
aandoeningen.
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4. Rhinitis

Infectieuze rhinitis

Verkoudheid à ontsteking van 
bovenste luchtwegen. 

Klachten:
- Niezen
- Kriebel of pijnlijk gevoel in neus
- Waterige afscheiding
- Niezen
- Toenemende neusverstopping
- Soms oogontsteking
Behandeling:
Gaat meestal vanzelf over, 
eventueel neusspray/-druppels

Allergische rhinitis Atrofische rhinitis Rhinitis vasomotorica

Neus ontstoken door allergische 
reactie. 

Klachten:
- Verstopte neus
- Niesbuien
- Waterige afscheiding
- Jeukend gevoel in neus
- Tranende ogen
- Soms verminderde reuk

Conihrsche verkoudheid à
dunner worden van neusslijmvlies

• Neusgaten worden wijder
• Uitdroging cellen in de neus
• Korstjesvorming in neus

Hyperactiviteit van het 
neusslijmvlies
Er is sterke reactie op irriterende 
stoffen en op droge lucht.

Klachten:
• Neusverstopping
• Niezen
• Loopneus

Behandeling:
Symptoombestrijding en 
antihistaminica



5. Anatomie & Fysiologie Mond en Tong
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Mond

• Voedsel vermalen: tanden

• Tong: smaak, spraak, verplaatsen
voedsel

• Gehemelte:

o Harde gehemelte
o Zachte gehemelte, huig

Klieren

Er zijn 3 grote speekselklieren:

• Oorspeekselklier

• Ondertongspeekselklier

• Onderkaakspeekselklier

Spieren

Tong bestaat uit 8 spieren

• Uitwendige tongspieren: aan bot

• Inwendige tongspieren: niet aan
skelet

Innervatie tong 

Gevoel: Hersenzenuw 5 en 9

Smaak: Hersenzenuw 7 en 9

Motorisch: Hersenzenuw 12



6. Smaak-reuk samenspel
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7. De nies-, hoest- en slikreflex

Nies- en hoestreflex
Ongewenste deeltjes verwijderen

Prikkeling

Samentrekking van spieren – luchtstroom

Voorkomen dat deeltjes in luchtwegen komen

Niezen altijd reflexmatig, hoesten soms bewust, soms
reflexmatig

Wat als het niet goed werkt?
Verslikken

Longontsteking
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Hersenen en reflexen
Hersenstam

Reflexmatig – onderbewust en onbeïnvloedbaar

Hersenschors – gewaarwording

Slikreflex
Doorsturen van voedsel naar de keelholte en slokdarm

Luchtpijp en slokdarm in zelfde keelholte

Afsluiten van de luchtpijp door strotklepje ofwel epiglottis

Afsluiten van neusholte door huig
Voedsel eenmaal achterin de keel à reflexmatig slikken



8. Angst en stressrespons
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