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 “In een oogopslag” (max. 30 woorden) 

Het superieur semicirculair kanaal dehiscentie syndroom is een verworven aandoening die 

zich kan uiten met symptomen zoals duizeligheid, autofonie, gehoorverlies en drukgevoel. 

Heelkundige correctie is te overwegen bij storende klachten. 



 

	  

Beknopte samenvatting (max. 200 woorden) 

Het superieur semicirculair kanaal dehiscentie syndroom is een nieuwe aandoening van het 

binnenoor waarbij een onderbreking (dehiscentie) in het beenderige kapsel van het superieur 

semicirculair kanaal zorgt voor een mobiel derde venster naar het binnenoor, naast het ovale 

en ronde venster.  

De typische symptomen kunnen verward worden met ziekte van Ménière en omvatten 

gehoorverlies, autofonie (hinderlijk horen van de eigen stem), drukgevoel, pulsatiele tinnitus, 

duizeligheid bij drukschommelingen of geluidsstimuli en overgevoeligheid voor botgeleide 

geluiden. Dit laatste kan leiden tot het horen bewegen van de oogbollen.  

De diagnose wordt gesuggereerd door een gerichte anamnese (patiënten vermelden de 

symptomen zelden spontaan), geleidingsgehoorverlies of perceptief gehoorverlies bij 

audiometrie en abnormale resultaten cervicale vestibulair-geëvokeerde myogene potentialen. 

De diagnose wordt gemaakt door het uitvoeren van een CT-scan van de rotsbeenderen met 

reconstructies in het vlak van het superieur semicirculair kanaal.  

Heelkundige reconstructie is mogelijk voor patiënten met hinderlijke klachten en omvat het 

onderbreken van de verbinding tussen het dehiscente superieur semicirculair kanaal en de rest 

van het binnenoor (plugging) of reconstrueren van het dak van het superieur semicirculair 

kanaal (capping).  

De evaluatie en behandeling van patiënten met dit klachtenpatroon is steeds complex en vergt 

een bijzondere expertise in de otologie en neurotologie van de Neus-Keel-Oorarts. 

 

  



 

	  

Tekst (max. 14-15 blz; pagina’s nummeren) 

Ziektegeschiedenis 

Een 60-jarige patiënte biedt zich aan op de raadpleging Neus-Keel-Oorziekten voor een 

tweede opinie wegens rechtszijdige pulsatiele tinnitus. Het gaat over een geluid dat synchroon 

met de hartslag wordt ervaren en varieert bij houdingsveranderingen. De klachten zijn niet 

gerelateerd aan bovenste luchtweginfecties. Tevens ervaart ze een ruis die niet varieert en 

continu aanwezig is. Bij verder navragen heeft patiënte last van gehoorverlies, drukgevoel in 

het oor en autofonie (hinderlijk horen van de eigen stem), telkens aan de rechterzijde. Zij 

ervaart geen vertigo. Wel is er cervicalgie en spierspanningshoofdpijn waarvoor specifieke 

kinesitherapie werd geprobeerd. Dit bleek succesvol voor de cervicalgie, maar niet voor de 

tinnitusklachten.  

Er wordt specifiek gevraagd of patiënte haar oogbollen hoort bewegen, waarop patiënte 

(enigszins verbaasd) bevestigend antwoordt. Tevens hoort ze haar nekwervels bewegen bij 

hoofdbewegingen. Deze klachten hebben een significante invloed op patiënte haar leven, 

waardoor ze soms neerslachtig wordt. 

Er is een voorgeschiedenis van migraine, gastro-oesofageale refluxziekte en 

hypercholesterolemie. Zij neemt hiervoor momenteel omeprazol en rosuvastatine. Er is geen 

allergie bekend. In de familiale voorgeschiedenis is er ouderdomsslechthorendheid bij haar 

vader. Patiënte rookt niet, drinkt geen alcohol of cafeïne.  

Bij klinisch onderzoek is er een normaal aspect bij inspectie en microscopie van neus, keel en 

oren. Klinisch vestibulair onderzoek is binnen normale grenzen. 

Audiometrie wijst op een rechtszijdig laagfrequent geleidingsgehoorverlies met 

gehoordrempels op beengeleiding die beter zijn dan gemiddeld voor de leeftijd en een 

normaal gehoor aan de linkerzijde (figuur 1). Tympanometrie is beiderzijds normaal. 



 

	  

Stapediuspeesreflexen worden uitgelokt en zijn beiderzijds aanwezig, wat otosclerose de facto 

uitsluit. 

In de oppuntstelling worden cervicale vestibulair-geëvokeerde myogene potentialen (cVEMP) 

bepaald. Bij deze test wordt een geluid aangeboden dat via de sacculus in het binnenoor op 

zijn beurt een spiercontractie veroorzaakt in de ipsilaterale m. sternocleidomastoideus (de 

sacculocollische reflexboog). Deze spiercontractie wordt opgemeten met oppervlakte 

electromyografie. Een abnormale lage drempelwaarde en hoge amplitude worden opgetekend 

bij opwekken van cVEMP, welke een weerspiegeling zijn van de verhoogde gevoeligheid van 

de sacculus.  

Er wordt een CT-scan van de rotsbeenderen uitgevoerd waarop aan de rechterzijde een 

onderbreking (dehiscentie) wordt teruggevonden na specifieke reconstructies in het vlak van 

het superieur semicirculair kanaal (figuur 2). Links is er geen dehiscentie zichtbaar. Verder 

zijn er beiderzijds geen argumenten voor fenestrale of retrofenestrale otosclerose, geen 

chronische middenoorontsteking, cholesteatoomvorming of andere afwijkingen ter hoogte van 

het rotsbeen. Er worden ook geen andere plaatsen gevonden waar een zogenaamd derde 

venster kan worden veroorzaakt (zie tabel 1). 

De diagnose van superieur semicirculair kanaal dehiscentie syndroom wordt besproken met 

patiënte en gezien het invaliderende karakter van de symptomen wordt er heelkunde 

voorgesteld om het dehiscente superieur semicirculair kanaal te pluggen en zodoende het 

derde mobiele venster te onderbreken. Patiënte gaat hiermee akkoord. 

Onder algemene narcose wordt er via insede achter het oor een mastoidectomie uitgevoerd. 

Het superieur semicirculair kanaal wordt opgezocht. Eerst wordt het crus anterius en nadien 

het crus posterius van het superieur semicirculair kanaal geskeleteerd tot de “blue line”, dit is 

de blauwe kleur die overeenkomt met het endost van het superieur semicirculair kanaal. Het 

membraneuze labyrinth wordt eerst ter hoogte van het crus anterius geëxposeerd en een 



 

	  

subcutane vetplug van 2 mm wordt gebruikt om te pluggen. Nadien wordt een identieke 

procedure uitgevoerd ter hoogte van het crus posterius. In figuur 3 is er een schematische 

weergave van deze techniek. Beenderige reconstructie wordt uitgevoerd met behulp van 

botpaté - verzameld botstof tijdens de mastoidectomie gemengd met 2-componentenlijm van 

humane oorsprong (fibrinogeen + trombine). De insnede wordt gesloten in 3 lagen met behulp 

van resorbeerbare hechtingsdraad. Een licht drukkend verband wordt 24 uur aangebracht.  

Gedurende enkele dagen ervaart patiënte een voorbijgaande milde instabiliteit die quasi steeds 

wordt teruggezien na dit soort ingreep. Enkele dagen na de ingreep ontstaan er rechtszijdige 

kortdurende positionele vertigoklachten. Bij klinisch vestibulair onderzoek wordt aan de 

rechterzijde bij Dix-Hallpike-manoeuvre een posterieur semicirculair kanaal benigne 

paroxysmale positievertigo (BPPV) vastgesteld. Deze wordt aansluitend behandeld met een 

rechtszijdig Epley-manoeuvre waarna patiënte geen vertigo of instabiliteit meer ervaart. Een 

week nadien wordt het Dix-Hallpike-manoeuvre herhaald waarbij geen nystagmi meer 

kunnen worden uitgelokt en de posterieur semicirculair kanaal BPPV dus succesvol 

behandeld werd. 

Patiënte ervaart een progressieve verbetering van haar klachten postoperatief. Het 

gehoorverlies aan de rechterzijde normaliseert (figuur 4). Patiënte merkt na 3 maanden enkel 

nog een continue ruis rechts op en na 6 maanden is zij volledig klachtenvrij. 

 

 



 

	  

Bespreking 

Inleiding. Het superieur semicirculair kanaal dehiscentie syndroom is een relatief nieuwe 

binnenooraandoening, voor het eerst beschreven in 1998 door de groep rond Lloyd Minor 

(Johns Hopkins, Baltimore, Verenigde Staten van Amerika). (1, 2) Een onderbreking 

(dehiscentie) in het beenderige kapsel rond het superieur semicirculair kanaal zorgt voor een 

mobiel derde venster naar het binnenoor, naast het ovale en ronde venster. De dura van de 

middelste schedelgroeve maakt rechtstreeks contact met het membraneuze labyrinth, met als 

gevolg dat dit gevoelig wordt voor drukschommelingen en geluidsstimuli. (1) De prevalentie 

van superieur semicirculair kanaal dehiscentie varieert tussen 0.4 en 0.7%, met een grote 

groep asymptomatische patiënten.	   (3) De etiologie is momenteel nog onduidelijk maar 

erfelijke afwijkingen, ontwikkelingsafwijkingen, intracraniële hypertensie en 

posttraumatische sekwellen worden het meest als hypothese gesuggereerd. Zelden wordt de 

dehiscentie veroorzaakt door ruimte-innemende processen (bv. een glioblastoma of 

meningioom) of de sinus petrosus superior. (4-6)	  

Symptomatologie. De typische symptomen kunnen verward worden met ziekte van Ménière 

en omvatten gehoorverlies, autofonie, drukgevoel, pulsatiele tinnitus, duizeligheid 

veroorzaakt door drukschommelingen of geluidsstimuli (respectievelijk fenomeen van 

Hennebert en Tullio) en overgevoeligheid (hyperacousis) voor botgeleide geluiden. Dit laatste 

kan leiden tot patiënten die hun oogbollen of nekwervels horen bewegen. Frequent zijn er 

enkel auditieve klachten zonder duizeligheid. 

Pathofysiologie. De reden waarom een mobiel derde venster deze klachten veroorzaakt is 

vermoedelijk door afleiden van akoestische energie van luchtgeleide geluiden van de cochlea 

naar de dehiscentie - dit leidt tot een geleidingsgehoorverlies op lage tonen en klinisch 

gehoorverlies. Beengeleide geluiden veroorzaken beweging van het basilair membraan in de 

cochlea, wat uitvergroot wordt bij een derde vensterletsel door een impedantieverschil tussen 



 

	  

de scala tympani en de scala vestibuli - dit leidt tot beengeleidingsgehoordrempels beter dan 

gemiddeld (supranormaal) en klinisch hyperacousis van lichaamseigen geluiden. (7) 

Diagnostiek. De diagnose wordt gesuggereerd door een gerichte anamnese. Patiënten 

associëren immers zelden deze symptomen met een binnenooraandoening. Otoscopie kan 

geen afwijkingen aan het licht brengen. Klinisch vestibulair onderzoek (met video-

oculoscopie) laat soms toe nystagmi op te wekken door geluid of drukvariatie in het 

aangedane oor. Bij audiometrie wordt een laagfrequent conductief of perceptief gehoorverlies 

teruggevonden, vaak met een supranormale beengeleiding. Stapediuspeesreflexen zijn 

normaal. Een abnormale lage drempelwaarde en hoge amplitude worden opgetekend bij 

opwekken van cVEMP, welke een weerspiegeling zijn van de verhoogde gevoeligheid van de 

sacculus. Het is een essentieel onderdeel om de diagnose op electrofysiologisch niveau te 

bevestigen. (8) 

De diagnose kan enkel gemaakt worden door het uitvoeren van een hoge resolutie CT-scan 

van de rotsbeenderen met specifieke reconstructies in het vlak van het superieur semicirculair 

kanaal. Met de juiste graad van detail en correcte interpretatie is er een sensitiviteit van 100% 

en een specificiteit van 96%.	   (9) MRI-scan kan op indicatie nuttig zijn om zeldzame 

onderliggende ruimte-innemende processen uit te sluiten bij simultane vertigo of perceptief 

gehoorverlies. (4, 5) 

Differentiaal diagnose. Tabel 1 bevat een reeks derde vensterletsels die op CT-scan dienen 

opgezocht en uitgesloten te worden. Verschillende aandoeningen kunnen een deel van de 

klachten nabootsen, maar zelden het volledige syndroom. Otosclerose kan zich presenteren 

met een vergelijkbaar gehoorverlies, maar de stapediuspeesreflexen zijn dan niet meer 

uitlokbaar door fixatie van de stapes. De voornaamste reden om een CT-scan uit te voeren bij 

verdenking op otosclerose is het uitsluiten van een derde vensterletsel. Chronische 

middenoorontsteking zou bij otoscopie afwijkingen aan het licht brengen zoals bv. 



 

	  

trommelvliesperforatie of cholesteatoomvorming. Klachten die getuigen van een Tullio- of 

Hennebert-fenomeen bij een patient met chronische middenoorontsteking of oorloop moeten 

bedacht maken op fistulisatie van (gecompliceerd) cholesteatoom naar het lateraal 

semicirculair kanaal. Een glomus tympanicum of hoge bulbus jugularis in het middenoor 

kunnen pulsatiele tinnitus en gehoorverlies veroorzaken, maar worden op basis van otoscopie 

en/of specifieke afwijkingen op CT-scan van de rotsbeenderen gediagnosticeerd. Tullio- en 

Hennebert-fenomenen kunnen ook uitgelokt worden bij syfilis, perilymffistel, trauma, ziekte 

van Lyme en ziekte van Ménière, vermoedelijk door een gelijkaardige pathofysiologie, 

namelijk een impedantieverschil tussen de scala tympani en de scala vestibuli. (9)  

Behandeling. Behandeling bestaat uit het uitleggen van de pathofysiologie van deze 

(benigne) aandoening. Vaak zijn de klachten echter zeer storend en wordt er geopteerd voor 

behandeling, welke uitsluitend bestaat uit heelkunde. Heelkunde kan bestaan uit obliteratie 

(plugging) van het superieur semicirculair kanaal, een ingreep waarbij deze regio benaderd 

wordt via het mastoid zoals beschreven in de ziektegeschiedenis. (10) Een alternatief is 

‘capping’ waarbij het dak van het superieur semicirculair kanaal wordt gereconstueerd. Een 

posterieur semicirculair kanaal BPPV wordt gerapporteerd in 12% van dit type ingreep en is 

eenvoudig te diagnosticeren en behandelen. (11) Gezien het binnenoor geopend wordt is er 

een risico op perceptief gehoorverlies van 1.5%	   (12). Om deze reden gebruiken we 

gehoorsparende technieken die routinematig worden toegepast zoals bij bv. cochleaire 

implantatie. 

 

 

 

 

 



 

	  

Besluit 

In deze casus bood een 60-jarige patiënte zich aan met rechtszijdige tinnitus (combinatie 

continue ruis en pulsatiel), gehoorverlies, autofonie en hyperacousis van lichaamseigen 

geluiden (waaronder het horen bewegen van de eigen oogbollen en nekwervels). Otoscopie en 

klinisch vestibulair onderzoek waren binnen normale grenzen. Audiometrie wees op een 

laagfrequent conductief gehoorverlies met supranormale beengeleiding aan de aangedane 

kant, normaal gehoor aan de contralaterale zijde. CT-scan van het rotsbeen wees op een 

superieur semicirculair kanaal dehiscentie. Bij evalueren van de sacculo-collische reflex door 

middel van cVEMP werden een hoge amplitude en abnormaal lage drempel teruggevonden 

aan de aangedane zijde. De diagnose van superieur semicirculair kanaal dehiscentie syndroom 

werd gesteld op basis van de anamnese, audiometrie, afwijkende beeldvorming en 

electrofysiologie. Gezien de klachten door patiënte als invaliderend werden aangegeven werd 

de indicatie gesteld tot heelkunde. Via transmastoïdale benadering werd onder algemene 

narcose een obliteratie van het superieur semicirculair kanaal uitgevoerd. Patiënte was na deze 

ingreep volledig klachtenvrij. De evaluatie en behandeling van patiënten met dit 

klachtenpatroon is steeds complex en vergt een bijzondere expertise in de otologie en 

neurotologie van de Neus-Keel-Oorarts. 
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Engelse titel en abstract (max. 250 woorden) 

The Superior Semicircular Canal Dehiscence – a new otovestibular disease 

The Superior Semicircular Canal Dehiscence is a relatively new peripheral vestibular 

disorder. It is caused by a dehiscence (or gap) of the bony capsule overlying the superior 

semicircular canal, consequently creating a mobile third window to the inner ear (next to the 

oval and round window membranes).  

The symptomatology can include vertigo induced by sound (Tullio phenomenon), pressure 

(Hennebert’s sign) or Valsalva manoeuvres, hearing loss, autophony and hyperacousis of 

bone-conducted sounds. The latter is occasionally demonstrated by the patient reporting to 

hear his/her eyeballs move.  

The diagnosis can be made by taking a detailed history, enquiring after the abovementioned 

symptoms (as the patient will rarely associate these signs with otovestibular disease), normal 

otoscopy, a conductive hearing loss on audiometry and normal stapedial muscle’s tendon 

reflexes. A high-resolution temporal bone computed tomography scan with reconstructions in 

the plane of the superior semicircular canal can demonstrate the dehiscence. Cervical 

vestibular-evoked myogenic potentials are measured to confirm increased compliance of the 

inner ear due to the third mobile window effect.  

Treatment includes explaining the pathophysiology of this (benign) disease to the patient. A 

surgical treatment is available for patients with incapacitating symptoms. It includes plugging 

or capping of the superior semicircular canal by means of a transmastoid approach. 

 

 

  



 

	  

Tabellen met legende 

Tabel 1. Oorzaken van derde vensterletsels die op CT-scan moeten geëvalueerd worden 

Superieur semicirculair kanaal dehiscentie 

Posterieur semicirculair kanaal dehiscentie 

Lateraal semicirculair kanaal dehiscentie 

Vergrote vestibulaire aquaduct 

Dehiscentie tussen cochlea en inwendige gehoorgang 

Dehiscentie tussen cochlea en a. carotis interna 

Dehiscentie tussen vestibulaire aqueduct en bulbus jugularis 

Dehiscentie tussen vestibulaire aqueduct en bulbus jugularis divertikel 

Ziekte van Paget (meerdere dehiscenties) 



 

	  

Figuren met verzamelde figuuronderschriften 

Figuur 1. Baseline audiometrie. Laagfrequent conductief gehoorverlies met supranormale 

beengeleiding (*) aan de rechterzijde, normaal gehoor aan de linkerzijde. 

 

Figuur 2. CT-scan van de rotsbeenderen, reconstructies doorheen het superieur 

semicirculair kanaal. A. Rechts wijst de pijl de dehiscentie aan waar er geen beenderige 

aflijning meer is van het superieur semicirculair kanaal. B. Links is er een intact superieur 

semicirculair kanaal.  

 

Figuur 3. Peroperatief beeld met schema. A. De anatomische oriëntatiepunten zijn de dura 

mater van de middelste schedelgroeve (dura), het antrum, de uitwendige gehoorgang (UGG) 

en het lateraal semicirculair kanaal (LSCK), dat circa 90° staat op het superieur semicirculair 

kanaal. De dehiscentie wordt hier aangeduid met de dikke stippellijn in de linkerbovenhoek. 

De witte ovale structuren tonen de plaatsen waar het endost geopend wordt: bovenaan het crus 



 

	  

anterius en onderaan het crus posterius. In de witte ovale structuren is er een fijne volle lijn 

die de begrenzing van het endost van het binnenoor aangeeft. De volle lijnen geven de 

beenderige contouren mee van de semicirculaire kanalen en de fijne stippellijnen geven de 

plaats aan van het membraneuze labyrinth waar het niet geëxposeerd wordt. B. Situatie 

waarbij er in de openingen een vetplug wordt geplaatst. 

 

Figuur 4. Postoperatieve audiometrie. Normalisatie van laagfrequent conductief 

gehoorverlies aan de rechterzijde, normaal gehoor aan de linkerzijde. 
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