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KNO-arts

Waarom naar de KNO arts bij 22q11? 



Even voorstellen:

• Mijn naam is Josine Widdershoven

• KNO arts sinds 2013

• Werk in Maastricht UMC+

• Lid van 22q11.2 DS team in Maastricht

• Gepromoveerd op behandeling van spraakproblemen bij 
22q11.2 DS in Utrecht in 2011 (samen met Philadelphia)



Inhoud van de presentatie

• Waarom gaan kinderen met 22q11 naar de KNO arts?

• Waarom moeten volwassenen ook naar de KNO arts?

• Oorproblemen 

• Neusproblemen

• Keelproblemen



Kinderen met 22q11 en KNO

• Oren: 

• Risico op oorontstekingen

• Door anatomie

• Door verminderde afweer



Hoe herken je een oorontsteking?

• Pijn!

• Loopoor

• Koorts

• Gehoorverlies 



Kinderen met 22q11 en KNO

• Oren: 

• Risico op oorontstekingen

• Risico op gehoorverlies

• Gevolg van oorontstekingen

• Invloed op spraakontwikkeling



Behandeling van gehoorverlies

• Trommelvliesbuisjes

• Andere operaties aan het oor

• Hoortoestellen 

• Verschillende soorten 



Dat is bij kinderen…

Maar hoe zit het dan bij volwassenen?



Volwassenen met 22q11 en KNO

• Oren: 

• Geen kind meer maar soms toch oorontstekingen!

• Je groeit er dus niet altijd overheen

• Regelmatige KNO controle

• Soms toch nog trommelvliesbuisjes nodig



Volwassenen met 22q11 en KNO

• Oren: 

• Nog steeds risico op gehoorverlies

• Sneller ‘ouderdom slechthorendheid’?

• Laat je gehoor controleren!



Volwassenen met 22q11 en KNO

• Oren:

• Behalve gehoor ook evenwichtsorgaan

• Dus soms evenwichtsklachten

• Duizelig, instabiel



Volwassenen met 22q11 en KNO

• Oren:

• Behalve gehoor ook evenwichtsorgaan

• Voel je je vaak duizelig?

• Laat dan evenwichtsonderzoek doen



Dat waren de oren. Hoe zit het met je neus?



Neusklachten bij 22q11 

• Verstopte neus 

• Soms snurken

• Als je hierdoor niet goed slaapt of heel moe bent…

• Advies: slaaponderzoek

• Controleren of je voldoende zuurstof krijgt

• Kans op slaapapneu



Hoe zit het met je keel?



Keelklachten bij 22q11

• Als kind:

• Schisis (gespleten gehemelte)

• Slecht verstaanbare spraak

• Vaak logopedie nodig

• Soms ook operatie nodig 



Keelklachten bij 22q11

• Bij volwassenen meestal geen probleem meer

• Maar soms wel!

• Dan soms (opnieuw) logopedie

• Of soms operatie om spraak te verbeteren



Conclusie 

• Waarom als volwassene met 22q11 naar de KNO arts?

• Oorontstekingen

• Gehoor controleren

• Zonodig evenwicht

• Snurken/slaapapneu

• Soms spraakproblemen



Dank voor de aandacht!

Vragen?


