
‘Globus’ 

Klachten van de keel  
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Casus I

• Vrouw, 47 jaar

• Paar maanden last van brok in de keel

• ‘s Ochtends taai slijm → keelschrapen

• Overdag droge keel

• Geen slik-/passageklachten

Casus 1



• Werkt als verkoopster 4 dagen

• Man, 2 kinderen (13 en 16)

• Roken -, alcohol -, drugs -

• Bij navraag al langer slecht slapen.

• Hulpvraag: bang voor ernstige oorzaak.

Casus 1



KNO onderzoek

• Neus: rustig slijmvlies, goede passage

• Mond/keel: gezond gebit, droge witte tong, 

bijtlijntjes wangen, impressies gebit in tongrand, 

status na tonsillectomie.

• Fiberlaryngoscopie: gave stembanden, geen 

slijmvliespathologie

• Hals: geen lymfeklieren, hypertonie spieren.

Casus 2



Casus II

• Man, 38 jaar

• Jaar keelpijn, laatste weken verergerd

• Gevoel niet genoeg lucht te krijgen 

• Buiten adem bij traplopen

• Langdurig schouderklachten links > rechts 

Casus 2



• Onlangs baan verloren, geluidstechnicus

• Roken v.a. 25e, 10 sigaretten pd

• Alcohol +/- 1-2 EH pd

• Incidenteel gebruik partydrugs bij festivals

• Hulpvraag: heb ik wel genoeg ruimte in mijn keel 

om voldoende lucht te krijgen?

Casus 2



KNO onderzoek

• Neus: rustig slijmvlies 

• Mond/keel: onderhouden gebit met enkele 

missende kiezen, rustig slijmvlies, plompe uvula, 

laaghangend palatum, kleine tonsillen.

• Fiberlaryngoscopie: gave stembanden, geen 

slijmvliespathologie

• Hals: forse halsomtrek, geen lymfeklieren, 

triggerpoints en hypertonie mondbodem, kaak, 

hals links.

Casus 2



Casus III

• Vrouw, 17 jaar

• Gevoel dat er iets in de keel zit wat weggehoest 

moet worden

• Veel kuchen/schrapen

• Ontstaan na slokje uit waterflesje dat wodka 

wodka bleek.

Casus 3



• Eindexamenklas HAVO

• Ouders 1 jaar gescheiden

• Geen allergie, geen astma

• Roken -, alcohol bij feestjes, drugs -

• Hulpvraag: zit er nog een wond/beschadiging in 

mijn keel?

Casus 3



KNO onderzoek

• Neus: rustig slijmvlies 

• Mond/keel: verzorgd gebit, kleine tonsillen in situ, 

droge tong, bijtlijntjes in de wangen.

• Hals: geen lymfeklieren, hypertonie mondbodem 

en kaak/kauwspieren.

• Keelspiegelen: gave stembanden, geen 

slijmvliespathologie.

Casus 3



• Veel voorkomende klacht; 

Top 5 KNO; top 20 huisartsen praktijk

• Zorgen, ongemak, unheimisch gevoel



• Zit iets in de keel

• Urge te moeten kuchen en keelschrapen

• Iets blijft hangen in de keel

• Dik geknepen gevoel van de keel

• Te weinig lucht, benauwd

• Over een drempel moeten slikken 

• Droge keel of juist slijm in de keel

• Pijn bij lang praten, vermoeiend

Presentatie patiënt



anamnese & hulpvraag

Presentatie patiënt



Anamnese:

• Wat is de klacht

• Duur

• Relatie met eten en drinken, cq sliklachten

• Beperkingen (eten, stemgebruik)

• Verloop klacht over de dag-nacht

• Alcohol, roken, drugs

• Allergie, astma

• Spanning/ stressfactoren

Anamnese 



Hoe onderzoekt u de mond-keelholte?

Houding patiënt:

• Zittend 

• Billen naar achteren

• holling onderrug

• Borst naar voren 

• Kin voorruit gestoken

• Handen op eigen schoot (schouders laag)

• Mond open en mondademhaling 

Onderzoek huisarts 



Houding huisarts: 

• Staand (of zittend)

• Lichtbron: (zak)lampje

• Spatel gebruiken als je pharynxachterwand niet 

ziet

• Spatel in geultje in midden van de tong

Onderzoek huisarts 



Zelf geruststellen of doorverwijzen? 

• Wens patiënt 

• Ideeën dokter

• Risico- of meespelende factoren

(o.a. leeftijd, geslacht, leefstijl)

Globus doorverwijzen



Bij KNO-arts:

• Uitdiepen anamnese, focus op:

– Fluctuerend of continue

– Relatie met eten 

– Er ‘s nachts wakker van worden

– Reflux uitvragen

– Alarmsymptomen

• Focus op HULPVRAAG

Doorverwijzing KNO



Alarmsymptomen:

• Unilaterale oorpijn 

• Zwelling in de hals 

• Heesheid

• Slik- en passageklachten 

Verhoogd risico bij man>vrouw, > 60 jaar, roken en 

alcohol 

Doorverwijzen KNO



KNO onderzoek, focus op

• Spiegelen of fiberscoop

• Palpatie lymfeklieren hals 

• Palpatie spieren hoofd-halsgebied 

KNO onderzoek



KNO onderzoek



Normale larynx

KNO onderzoek



Wat is het dokter? 

• Kanker
• Reflux

• Geen afwijkingen larynx

• …

• …

Het gesprek



Vaak angst voor kanker

Het gesprek



Mond-keel Kanker

• Vrij zeldzaam

• Mondholte 750/ jaar

• Oropharynx 500/ jaar

• Hypopharynx 200/ jaar

• Larynx 750/ jaar

Het gesprek



Wat is het dokter? 

• Kanker

• Reflux
• Geen afwijkingen larynx

• …

• …

Het gesprek



Laryngopharyngeale reflux

= extra-oesophageale manifestatie van GERD 

(gastro-oesophageale reflux)

Het gesprek



Laryngopharyngeale reflux

• Zeer veel voorkomend

• Vezelarme voeding, te weinig lichaamsbeweging, 

slaap-waakritme

• Nachtelijk wakker schrikken, nachtelijk hoesten

• Actueel research topic

• Leefstijladviezen

Het gesprek



Wat is het dokter? 

• Kanker

• Reflux

• Geen afwijkingen 

larynx
• …

• …

Het gesprek



Perspectief van de patiënt

• Geruststelling: geen kanker

versus

• Teleurstelling: hoe kom ik eraan en hoe kom ik 

ervan af?

Het gesprek



‘Functionele’ keelklachten of ‘globus eci’

• Dwz geen afwijkingen larynx bij onderzoek, 

hoewel…

• Verhoogde spierspanning van keel- en 

halsspieren (palpatie)

• Meest voorkomende oorzaak

Het gesprek



Het gesprek: 

• Mechanisme spierspanning 

• Biofeedback 

• Droog slijmvlies en taai/ vast slijm

• Kuchen, schrapen, keel ophalen, uitspugen etc

(mechanische irritatie; vicieuze cirkel)

Het gesprek





Hulpmiddelen voor patiënten thuis

● Inforium kuchen en schrapen

● Inforium ontspanning hals

● Inforium zelfmassage

● Inforium Huffen

https://www.inforium.nl/weblink/622058
https://www.inforium.nl/weblink/358737
https://www.inforium.nl/weblink/593090
https://www.inforium.nl/weblink/419772


Als uitleg en geruststelling niet voldoende is:

• Controle bezoek

• Verwijzen naar logopedist 

• Verwijzen naar (psychosomatisch) fysiotherapeut

Aanvullend beleid



Wat doet logopedist?

≈ fysiotherapeut van hoofd-hals gebied

• Stemhygiëne

• Massage cq larynxfacilitatie

Aanvullende behandeling



Resultaten behandeling door logopedist

• Significante vermindering klachten bij 

logopedische behandeling vs. Geruststelling

• 60% <2 behandelingen klachtenvrij

• 92% <7 behandelingen vermindering klachten

Aanvullende behandeling



Take Home:

• Doortastende anamnese en hulpvraag

• A priori grootste kans dat globus obv overmatige 

spierspanning larynxspieren

• Eventueel rol van laryngopharyngeale reflux 

• Als uitleg en counseling onvoldoende is, denk 

aan logopedist

Niet vergeten


