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tot slot…



Quiz… 



Lezingen 



Lezingen 



Lezingen 



Parallelsessies 



Werkgroepen 



Werkgroepen 



Werkgroepen 



een aandachtig publiek 



Take home messages… 



The singing doctors

• Beste dokters, ge moogt u eens helemaal 
ontspannen op deze cursus… bekken, 
buikspieren, linea ‘kweetniemeerwatta, 
kaakspieren maarre niet uw 
bekkenbodemspieren.

• Iedereen kan zingen, zelfs in canon (hoewel 
we dan iet of wat foefelen met de toonaard…)



The singing doctors

• Deze IWC gaat door op een boogscheut van 
Amsterdam…

• Dus heb je een en ander goed te maken met uw 
partner omdat je te weinig aandacht had voor het 
gezin, dan denk je eraan dat uw mond boven op uw 
kop staat en dan ga je tulpenplukken tulpenplukken 
tulpenplukken om de kapotte poppenkoppen, 
kapotte poppenkoppen, kapotte poppenkoppen te 
lijmen…



De vraag van de ziekenhuismanager…
waarom floreert de dienst NKO UZA zo goed ?

Antwerpen ligt vol met apenootjes… dit blijven 
de populairste vreemde voorwerpen …



Open mond ademhaling

• Af en toe = fysiologisch (neuscyclus)

• Continu = pathologisch



Preventie orthodontie

• Tijdig logopedie (tongplaatsing)

• Tijdig NKO ingreep



Stotteren of nadenken ?

• Let bij een spreker op de “6 seconden regel” 
(woordvinding)

• Lege ruimte wordt opgevuld door herhalen
• Stotteren: woord is al gestart maar de motoriek lukt 
niet.

• Vb. Ik wens wens wens een nieuwe p p p pop want 
ze is k k k kapot, er zit een een een mond op haar 
kop.

• NB. Let op: U P P P: noch stotteren, noch nadenken, 
was totnutoe enkel een TOA voor huisartsen.



tonsillectomie

• “Drinken tot we zinken…” deze slagzin is gepikt
– Geen UWI

– Beslag verdwijnt sneller

– Minder nood aan pijnstilling èn minder risico op 
nierfalen



Medicatie: de drievuldigheid

• Amoxicilline – amoxicilline ‐ amoxicilline

• Paracetamol

• Voltaren suppo’s = als ‘t echt zeer doet…



Niet verklappen aan uw 
pubers…

Een iPod onder of in een hoofdkussen is wel 
degelijk medisch verantwoord…

àls uw puber tinnitus heeft…

enne, we kunnen het moeilijk controleren wat 
hij/zij precies hoort 



Weber

• Weeral vergeten hoe dit moet…

• Met een vinger in uw oor bootst u een 
geleidingsstoornis na en test uzelf…

• Je zal best horen aan het vingeroor

• Dus: unilateraal gehoorverlies
– Weber naar “beste oor”: perceptief

– Weber naar “slechte oor”: geleidingsstoornis



Ken uw anatomie….

en spuit in de richting van uw oren met uw 
neusspray…



oorproppen

• Cerumenolytica 
– Fysiologisch water

– Gelijk welke olie uit de keuken of de badkamer



Oraal allergiesyndroom

• Appel en …….. :pluis

• de rest is niet pluis



psst 1 uur voor opstijgen en 1h 
voor inzetten landing



Johan mag zwemmen, maar niet 
duiken



Snurken en Slaapapnoe

• MRA versus CPAP: beiden in 1/3 niet 
verdragen ?

• Alleszins: 
– hoe groter het gat, hoe minder problemen…

– Nekomtrek is belangrijke prognostische factor ivm 
snurken



Belangrijk onderzoeksinstrument 
van de NKO arts is

• De vinger… 
– Om de rokende whisky fanaat aan de tong te 
voelen

– En om zelf de Weber test in ‘t geheim ook nog 
eens vlug te simuleren



Wat ontbreekt in de keukenkast van de 
NKO arts ?

• Zout !
• Hij gebruikt het immers allemaal om zelf zijn 
fysiologisch water te maken zodat ptn hun 
centjes kunnen sparen en hem een flesje wijn 
kunnen bezorgen



Corina moet dringend de “decathlon” 
contacteren…

• Oordoppen zijn daar goedkoper

• Voorhoofdslampjes zijn er goedkoper

• NB: mijn kinderen gebruiken géén oordoppen, 
enne… ons madam XX uit de telefoontjes had 
5 kinderen.



• Website…
– http://www.domusmedica.be

Take home messages… 

http://www.domusmedica.be/








Dank

• sprekers…

• secretariaat…

• technische ploeg…

• u allen…
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