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J.M. Costerus, D. Duyndam, I.N. van Schaik

Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2010;111:134-5)

Ziektegeschiedenis
Een 49-jarige man werd via de Spoedeisende Hulp op-
genomen op de afdeling Neurologie. Hij presenteerde 
zich in verband met een licht traumatisch hoofd-/her-
senletsel. De patiënt moest plotseling uitwijken voor 
een andere fietser die voor hem van richting veran-
derde en sloeg zelf met zijn fiets over de kop. Volgens 
omstanders is hij gedurende een onbekende periode 
buiten bewustzijn geweest. Toen de ambulance ter 
plaatse arriveerde, liep de patiënt alweer rond. Aan-
vankelijk kon hij zich het ongeluk niet herinneren, 
maar op de SEH kon de patiënt al snel het ongeluk 
exact reproduceren. Er was dus geen sprake van am-
nesie. De patiënt had geen klachten van hoofdpijn, 
misselijkheid of braken. Hij had enkele uren geleden 2 
eenheden alcohol gedronken en tevens cocaïne gesno-
ven. Hij gebruikte geen medicijnen.

Bij onderzoek was de patiënt helder en goed georiën-

teerd. Hij had een hematoom boven het rechteroog 
en een hematoom onder het linkeroog. Verder was 
een forse zwelling van de linkerwang zichtbaar, die bij 
navraag was ontstaan na het snuiten van zijn neus. De 
weberproef lateraliseerde naar links. Bij otoscopie 
scheen het trommelvlies links rood door; rechts zag 
het trommelvlies er normaal uit. Het neurologisch 
onderzoek was verder zonder afwijkingen.

Volgens de nieuwe richtlijn licht traumatisch hoofd-/
hersenletsel van de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie werd gezien het bewustzijnsverlies en de 
leeftijd van de patiënt een CT-scan van de hersenen 
verricht. In verband met een klinische verdenking op 
aangezichtsfracturen werd tevens een CT-scan van 
het aangezicht gemaakt. 

Kunt u met deze gegevens een 
diagnose stellen?
De juiste diagnose vindt u op de volgende pagina.

Figuur 1. Coronale reconstructie in 

botsetting.

Figuur 3. Axiale reconstructie in bot-

setting hoog cervicaal.

Figuur 2. Axiale reconstructie in botset-

ting ter hoogte van de sinus maxillaris.
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Diagnose:
Subcutaan emfyseem links door snuiten van de neus bij een fractuur van de voorwand van de sinus maxillaris. De 
reconstructies van het aangezicht laten uitgebreid vrij lucht zien in de weke delen van de linkerwang, doorlopend tot 
onder de mandibula en infraorbitaal links. Op Figuur 1 en 2 is een impressiefractuur van de anteriore wand van de 
sinus maxillaris links te zien.Ten gevolge van de forse drukverhoging die ontstaat tijdens het snuiten van de neus, is 
op deze plek vrij lucht de weke delen ingeperst, wat zich subcutaan langs de gehele linkerhelft van het aangezicht heeft 
verspreid. In figuur 3 is te zien dat dit zich tot de nek heeft uitgebreid. De patiënt had verder een fractuur van het os 
zygomaticum rechts en de laterale orbitawand links. Intracerebraal waren er geen afwijkingen.

Traumatisch subcutaan emfyseem (TSE) kan ontstaan in een korte periode na een traumatische aangezichtsfractuur, 
ten gevolge van lucht die in de weke delen wordt geperst. Hierna sluiten deze routes zich door middel van gestold bloed 
in de sinus en rondom fractuurlokalisaties. Er zijn in de literatuur echter ook casereports beschreven van een ver-
traagd optreden van TSE, zoals een casereport uit 1983 waarin een patiënt met een orbitabodemfractuur zich 7 jaar 
later presenteerde met intermitterende orbitale zwelling op basis van subcutaan emfyseem.1 Ook bij bovenbeschreven 
casus is sprake van een vertraagd optreden van het TSE van ongeveer een uur.

Een Braziliaanse prospectieve studie uit 2005 laat zien dat TSE bij ongeveer 7% van de patiënten met een paranasale 
sinusfractuur gezien wordt (bij 29 patiënten in een groep van 390 patiënten met 458 paranasale sinusfracturen). De 
etiologie berust meestal op een verkeersongeluk of mishandeling. Van de 29 patiënten met TSE was er in 27 geval-
len sprake van periorbitaal emfyseem. De andere 2 patiënten lieten een meer uitgebreid beeld zien zoals bij de hier 
beschreven patiënt. In ruim de helft van de gevallen (16/29) werd een conservatief beleid gevoerd, wat bij 1 patiënt tot 
complicaties leidde in de vorm van persisterende periorbitale en infratemporale pijnklachten. Langetermijnklachten 
lijken in deze groep dus zeldzaam. De overige gevallen (13/29) werden behandeld door middel van open chirurgie. De 
lucht in de weke delen maakt de chirurgische benadering extra gecompliceerd, zodat overwogen moet worden om met 
de ingreep te wachten tot het subcutaan emfyseem is geresorbeerd.2

Deze patiënt werd mede beoordeeld door de kaakchirurg, die een conservatief beleid voerde. Enkele weken later was 
de TSE grotendeels geresorbeerd en had de patiënt geen klachten meer.

Bij posttraumatisch of postoperatief letsel van de sinuswand, dient de patiënt gewaarschuwd te worden enige tijd 
de neus niet te snuiten en niet te blazen, en hoesten of niezen te vermijden. Er is geen literatuur over de ideale duur 
van dit snuitverbod. Ons advies zou zijn om het gedurende 5 dagen te handhaven, voor zover dit mogelijk is voor de 
patiënt.
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