OPACITEITEN IN DE HALS IN HET STROOMGEBIED VAN DE A.CAROTIS EN DIENS
VERTAKKINGEN

Op een orthopantomogram worden soms bij toeval verkalkingen gezien in de hals. Afhankelijk van de
precieze plaats en de vorm van de verkalking kan met redelijke mate van zekerheid worden
vastgesteld, dat het om een verkalking in de a. carotis gaat, met name ter plaatse van de splitsing van
de a. carotis communis in de a.carotis interna en de a.carotis externa. Meestal wordt een dergelijke
verkalking gezien op de lijn van het os hyoideum-C3/4, ongeveer 1 cm. achter en onder de kaakhoek.
Het kan gaan om een enkel- of dubbelzijdige opaciteit.
Geadviseerd wordt deze bevinding te melden aan de patiënt en te rapporteren aan de huisarts
("Op de röntgenfoto is een verkalking zichtbaar in een slagader in de hals. Dit kan niet direct kwaad,
maar wij zullen het wel aan uw huisarts melden. Wij raden U aan zelf contact met uw huisarts te
zoeken om te bespreken of nader onderzoek noodzakelijk is").
Het is aan de huisarts om te bepalen, mede gelet op de huisartsenstandaarden TIA en CVA,
of er een indicatie is om de patiënt naar de neuroloog te verwijzen om een duplex te laten
vervaardigen en of er vervolgens een indicatie is voor chirurgische behandeling of het gebruik van bij
voorbeeld Ascal.
Andere opaciteiten die in het halsgebied bij beeldvormend onderzoek bij toeval kunnen
worden gevonden zijn speekselstenen, verkalkingen in lymfklieren of een corpus alienum. Zie hiervoor
de richtlijnen Sialo-adenitis /-lithiasis /-dochitis en Lymfklier in de hals.
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