
KNO-artsen spreken over tonsillen,
adenoid en de Ring van Waldyer. In
de volksmond hebben we het over
amandelen. Die bevinden zich in
onze mond, aan weerszijden van
de huig en diep achterin de neus.
Minder bekend is dat aan de ach-
terkant van onze tong zich ook een
amandel bevindt. De ’Ring’ is
vergelijkbaar met lymfeklierweef-
sel en beschermt baby’s en jonge
kinderen tegen ziektekiemen van
buitenaf.

Afwachten
Dick Wong Chung (54) van de Vijf
Meren Kliniek in het Haarlemse
Spaarne Gasthuis heeft de groep
kinderen en volwassenen zien
slinken. „Had ik vroeger wekelijks
zestien kinderen op de operatieta-
fel, voor deze week bijvoorbeeld,
staat er niemand gepland. We zijn
een beetje teruggekomen van on-
middellijke interventie. Weghalen
helpt, maar ’afwachten helpt ook’
is ons motto nu. Sinds afgelopen
november gebruiken we een con-
sultkaart (www.vijfmerenkliniek/

aandoeningen.nl) waarop we alle
voors en tegens op een rijtje heb-
ben gezet. Samen met de patiënt of
de ouders van de kinderen maken
we een zorgvuldige afweging.
Weghalen kan altijd nog.”
Baby’s en heel jonge kinderen
hebben nog geen goed afweersys-
teem. Wong Chung: „Hoe ouder ze
zijn, hoe meer antistoffen ze opge-
bouwd hebben. Tot twee jaar oud
zijn zij zeker gebaat bij een extra
’poortwachter’ die de vijanden
tegenhoudt. Wanneer het lichaam
voldoende weerstand heeft opge-
bouwd, hebben de amandelen geen
functie meer.”
De amandelen kunnen wisselen in
grootte. Een gezonde amandel ziet
eruit als een bescheiden nootje en
zit verstopt in een nisje. Wong
Chung: „Als kinderen vaak verkou-
den zijn kan deze in de neus zo
groot worden als een walnoot. Dan
snurken ze en ademen vaak door
de mond omdat de neus afgesloten
wordt. Dat kan leiden tot adem-
stops, dat is voor ons zeker een
indicatie om in te grijpen.’’ 

,,Op een goed moment kunnen de
amandelen een bron van ontstekin-
gen worden. In dat geval halen we
ze weg. Studies hebben ons geleerd
dat wanneer er sprake is van vijf
keelontstekingen per jaar het zin-
vol is de amandelen te verwijderen.
Wanneer dat slechts een of twee
keer per jaar het geval is en je haalt
ze toch weg, kan er weinig verschil
zijn.”
Bij kinderen worden de amandelen
geknipt. Wong Chung: „Knippen
kan bij kinderen tot dertig kilo-
gram eenvoudig. Die brengen we
eerst in slaap met een kapje. Verge-

lijk het als een vruchtje dat via een
klein sneetje los wordt gemaakt in
de schil en zo bevrijd kan worden.
Bij oudere kinderen of volwasse-
nen worden ze gepeld. Dat duurt
iets langer, omdat de amandel wat
vaster in het kapsel zit. Dit gebeurt
onder narcose.” 
Veel volwassenen die vroeger onder
het mes zijn geweest, kijken met
plezier terug op de grote aanvoer
van waterijsjes na de operatie. De
ingreep zelf was vaak traumatisch.
Zo herinnert Kees Buis zich het
grote bebloede slagersschort van
zijn operateur met zijn dreigende
zwarte kapje. En die leuke zuster
die met een brancard de wachtka-
mer binnen rolde en vrolijk vroeg
wie er van de kindjes mee wilde
rijden, bracht ze regelrecht naar de
martelkamer. Wong Chung glim-
lacht: „Tegenwoordig kunnen
ouders met hun kinderen een
afspraak maken op de kinderdag-
verpleging voor goede voorlichting
en het oefenen met kapjes. De
ingreep duurt maar vijf minuten
en de ouders blijven erbij tot de

kinderen in slaap zijn. Daarna gaan
ze meteen weer terug naar de uit-
slaapkamer waar hun ouders ze
opvangen. Na twee uurtjes kunnen
ze al naar huis. Vaak horen we
terug dat ze ’s avonds al weer toe
zijn aan een bakje chips. En met de
huidige operatiekleding zit het wel
goed. Als er al bloed op komt,
verschonen we ons meteen.”

Pijndrempel
Bij volwassenen kan het ná de
ingreep wel vervelend zijn. „Dat
heeft ook met pijndrempels te
maken. De operatie neemt onge-
veer twintig minuten in beslag en
na vier uur observatie mogen ze
weer naar huis. Een goede pijnstil-
ling vooraf en het volgen van de
instructies na de ingreep leveren
het snelste herstel. Ik opereerde
een tijdje geleden een profvoetbal-
ler. Hij was tevens international en
zou meegaan naar het WK. Hij
sloeg een oefeninterland over, liet
zijn amandelen verwijderen en een
week later was hij Man of the
Match in een competitiewedstrijd.”

Dick Wong Chung; ,,We zijn een beetje teruggekomen van onmiddellijke interventie.’’

Weghalen kan altijd nog
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s Veel 55-plussers hebben ze al-
lang niet meer: de neus- en
keelamandelen. Vroeger gingen
er wekelijks tientallen kinderen
onder het mes. Tegenwoordig is
het beleid veel terughoudender.
KNO-arts Dick Wong Chung
licht de functie van deze ’Ring
van Waldyer’ toe.

Amandelen
knippen, pellen 
of houden?

De keelamandelen hebben pri-
mair een functie bij de afweer,
net als de neusamandel, de ton-
gamandelen en de elders in het
lichaam gelegen lymfeklieren.
De keelamandelen beschermen
het lichaam tegen verschillende
bacteriën en virussen, die via de
mond binnenkomen en zo ern-
stige ziektes kunnen veroorza-
ken.

Tonsillae palatinae Functie
Weetje
De amandelen zijn groot bij kinde-
ren in de leeftijd van 3 tot 10 jaar.
Ze worden nog groter tijdens de
puberteit, en nemen daarna in
omvang af. Bij de meeste volwas-
senen zijn ze klein en onopvallend
en soms zelfs bijna niet meer te
zien. 
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