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2 4 . 1  

Het plaveiselcelcarcinoom van het  omvat on

geveer 5% van alle nieuw gediagnosticeerde maligniteiten per 

jaar in West-Europa en de Verenigde Staten. In Nederland is 

de incidentie ongeveer 17 per 100.000 inwoners per jaar. In 2011 

ontwikkelden 2970 Nederlanders  voor het 

overgrote deel plaveiselcelcarcinomen. In Nederland overleden 

dat jaar 862 mensen aan deze ziekte. Hoofd-halskanker komt 

vaker bij mannen dan bij vrouwen voor en voornamelijk in de 

leeftijdscategorie van 60-80 jaar. In België  is, waarschijnlijk als 

gevolg van een verschil in levensgewoonten (onder andere rook

gedrag en alcoholconsumptie), een toename in incidentie van 

noord naar zuid waar te nemen. In Vlaanderen werden in 2008 

1013 nieuwe gevallen van hoofd-halskanker (19,6 per 100.000 in 

woners) bij mannen gediagnosticeerd en 290  per 100.000 

inwoners) bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 62 

jaar bij mannen en 63 jaar bij vrouwen. Er sterven ongeveer 400 

mensen per jaar ten gevolge van hoofd-halskanker in Vlaande

ren. De belangrijkste etiologische factoren zijn roken, alcohol en 

erfelijke aanleg. Alcohol versterkt het schadelijke effect van ta

baksconsumptie. Infectie met het humaan papilloma virus speelt 

een rol bij i n het bijzonder orofarynxcarcinomen. Ook een dieet 

met weinig vers fruit en groenten speelt waarschijnlijk een rol. 

Het kauwen op de betelnoot, met name in Azi ë,  is een oorza

kelijke factor van mondholtekanker, met name van het 

slijmvlies. Voor de ontwikkeling van het nasofarynxcarcinoom 

spelen het epstein-barrvirus, het leven i n rokerige ruimten en 

het eten van rauwe gezouten vis een belangrijk rol. Neusbijholte-

adenocarcinomen worden frequenter bij houtbewerkers gezien. 

Het zijn vooral de tropische hardhoutsoorten die de uitloldcende 

factor zijn. 

Huid- en lipcarcinomen ontstaan door chronische expositie 

aan zonlicht. 

Als gevolg van veranderingen in het slijmvlies door roken 

en alcohol en door erfelijke aanleg, kan een tweede primaire 

tumor in de slijmvliezen van de bovenste lucht- en voedselwegen 

(mondholte, farynx, larynx, slokdarm) en longen ontstaan. Het 

risico op het krijgen van een tweede primaire tumor is (cumula

tief) circa 3% per jaar. 

 metastaseren bij voorkeur 

geen naar de regionale lymfeklieren en pas in een later stadium 

hematogeen naar met name longen, lever en botten. 

Kanker in het hoofd-halsgebied en de behandeling ervan 

kunnen aanleiding geven tot ernstige  door de invloed 

op belangrijke functies zoals eten, drinken, spreken en adem

halen. Pati ënten  met deze tumoren vereisen dan ook specialis

tische zorg. 

Een derde van de pati ënten  presenteert zich in een vroeg 

stadium, terwijl twee derde in een vergevorderd stadium medi 

sche hulp zoekt. 

2 4 . 1 . 1 Diagnostiek 

In de diagnostische fase worden het type tumor en het stadium 

van de tumor bepaald. De primaire tumor wordt onderzocht op 

uitbreiding aan de oppervlakte en doorgroei in dieper gelegen 

structuren. Verder dient diagnostiek te worden verricht naar 

halskliermetastasen en - op indicatie - metastasen op afstand. 

Nadat een algemene en specifieke anamnese is afgenomen, 

gericht op klachten als heesheid, stemverandering, kortade

migheid, slikklachten, uitstralende oorpijn, gewichtsverlies en 

risicofactoren als roken, alcohol en positieve familieanamnese 

wordt (lichamelijk) kno-onderzoek verricht. Hierbij worden de 

slijmvliezen van mondholte en keelholte ge ïnspecteerd  met be

hulp van spatel, spiegeltje en een (flexibele of starre) endoscoop. 

Ook worden de klieren in de hals gepalpeerd. 

Om de uitbreiding van de primaire tumor en de aanwezig

heid van halskliermetastasen te bepalen, kan een CT-scan of 

 worden gemaakt. Echografie met eventueel een cyto-

logische punctie kan worden gebruikt om  

op te sporen (zie  figuur 19.3). Bij kleine mondholtecarcinomen 

en huidmelanomen wordt ook de  

(sentinel node) toegepast. Ter uitsluiting van afstandsmetasta-

sen wordt bij pati ënten  met hoogrisicofactoren (zoals meer dan 

3, bilaterale en  lymfekliermetastasen, een 

kliermetastase groter dan 6 cm en locoregionaal recidief) een 

PET-CT-scan verricht, waarbij in ieder geval de CT-scan van de 

thorax van diagnostische kwaliteit moet zijn. 

Meestal wordt ook een panendoscopie onder narcose ver

richt. Hierbij worden doorgaans naast de primaire tumor de 

mondholte, farynx, larynx, trachea en hoofdbronchi en slok

darm ge ïnspecteerd.  Het doel van deze kijkoperatie is inspectie 

van de primaire tumor en het bepalen van de exacte grenzen 

hiervan, het nemen van een biopt van de tumor ter verkrijging 

van materiaal voor histopathologisch onderzoek en het uitslui 

ten van tweede primaire tumoren. Als gevolg van de eerderge

noemde risicofactoren heeft een pati ënt  met hoofd-halskanker 

namelijk meer kans op een tweede primaire tumor i n de overige 

bovenste lucht- en voedselwegen. 

Wanneer een pati ënt  zich presenteert met een 

tastase zonder dat er in het verleden sprake was van hoofd-hals

kanker en bij kno-onderzoek geen primaire tumor gevonden 

wordt, is er sprake van een zogenoemde halskliermetastase van 

onbekende primaire tumor. Er wordt getracht de occulte (ver

borgen) primaire tumor op te sporen met diverse onderzoeken 

als CT of  van het hoofd-halsgebied, een PET-CT-scan, 

waarbij naast het hoofd-halsgebied minimaal de thorax moet 

worden gescand en een panendocopie met eventueel een tonsil-

lectomie (omdat in de tonsil vaak een occulte tumor gevonden 

wordt). 

De  van de International Union Against 

Cancer  is een wereldwijd gebruikt systeem om maligne 

tumoren te stadi ëren.  Het classificeren van maligne tumoren 

volgens het TNM-systeem heeft verschillende doelen: hulpmid 

del bij het plannen van een behandeling, enige indicatie over 

de prognose, hulp bij de evaluatie van behandelingsresultaten, 

het vergemakkelijken van uitwisseling van informatie tussen 

verschillende centra en bijdrage aan voortgaand wetenschap

pelijk onderzoek. Het TNM-systeem voor het beschrijven van 

de uitgebreidheid van de ziekte is gebaseerd op de bepaling van 

de drie componenten: de uitbreiding van de primaire tumor 

(T-stadium), de afwezigheid of aanwezigheid en uitgebreidheid 
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van regionale lymfekliermetastasen  en afwezig

heid of aanwezigheid van afstandsmetastasen (M-stadium). 

Classificatie kan zowel voor de behandeling plaatsvinden als 

na histopathologisch onderzoek bij chirurgische behandeling, 

respectievelijk klinische classificatie (cTNM) en pathologische 

classificatie (pTNM). De T-stadia zijn voor de verschillende 

lokalisaties apart gedefinieerd. In het algemeen kan gesteld 

worden dat stadi ë r ing  van hoofd-halscarcinomen wat betreft 

de primaire tumor wordt verricht op basis van de grootste af

meting (aangegeven in centimeters) en de uitbreiding in é én 

of meer  en invasie in omliggende structuren. 

In grote lijnen kan gesteld worden dat T4a-tumoren resectabel 

zijn en T4b als irresectabel beschouwd worden. De N-stadia 

zijn voor de diverse lokalisaties van het primaire carcinoom, 

behalve de nasofarynx en oesofagus, gelijk. Bij het M-stadium 

is er wel ( M l ) of niet (MO) sprake van afstandsmetastasen. De 

vele combinaties van T-, N - en M-stadia zijn gegroepeerd in 

vier stadia, waarbij stadium I en I I vroege en stadium I I I en I V 

late stadia zijn  tabel 24.1). 

In het TNM-systeem is alleen de uitbreiding van de ziekte 

bepalend voor de stadi ëring  en worden andere tumorfactoren, 

zoals de groeisnelheid, en pati ëntfactoren  zoals leeftijd, geslacht, 

HPV-status en comorbiditeit, die eveneens een prognostische 

waarde hebben, buiten beschouwing gelaten. Andere bepalende 

prognostische factoren op basis van het histopathologisch on

derzoek zijn de aanwezigheid van tumor in de resectieranden, 

het aantal  halslymfeklieren en kapseldoorbraak 

in een aangetaste lymfeklier. 

2 4 . 1 . 2 Behandeling 

De behandeling van  vindt plaats door een 

multidisciplinair team, bestaande uit ten minste een KNO-arts/ 

 mond-kaak-aangezichtschirurg, reconstruc

tief chirurg, radiotherapeut, internist-oncoloog en tandarts-

prothetist. Daarnaast zijn radioloog, patholoog, gespecialiseerde 

verpleegkundigen, logopedist, diëtist,  mondhygi ënist  en fysio

therapeut betrokken. Gezien het betrekkelijk zeldzame voorko

men en het specifieke deskundigheidsniveau dat van het behan

delteam wordt verwacht, is centralisatie van de behandeling van 

deze tumoren een noodzaak. Aangezien de behandeling vaak 

zwaar is en veel morbiditeit inhoudt, is een goede counseling van 

de pati ënt  essentieel. 

Vroege stadia worden doorgaans behandeld met chirurgie of 

radiotherapie, terwijl pati ënten  in een vergevorderd stadium in 

het algemeen worden behandeld met een combinatiebehande

ling van uitgebreide chirurgie, radiotherapie en/of chemothe

rapie. 

Onder chirurgie valt ook endoscopische behandeling met 

behulp van de  Radiotherapie kan uitwendig of in 

wendig (brachytherapie) en primair of postoperatief zijn. Bij 

chemotherapie worden de medicamenten met name intraveneus 

toegediend. Chemotherapie (met name cisplatinum) wordt in 

combinatie met radiotherapie gebruikt bij bepaalde vergevor

derde stadia als primaire behandeling of postoperatief bij hoog-

risicofactoren als een  excisie of kapseldoorbraak 

 Tabel 24.1 Groepering  T-,  M-stadia voor het 

halscarcinoom (behalve nasofarynx). 

stadium 0 Tis NO MO 

stadium I T1 NO MO 

stadium II T2 NO MO 

stadium lil T1,T2  MO 

T3 NO,  MO 

stadium  T1,T2,T3 N2 MO 

T4a NO,  N2 MO 

stadium  T4b iedere N MO 

iedere T N3 MO 

stadium   T iedere N  

bij lymfekliermetastasen. Men spreekt dan van chemoradiatie. 

De chemotherapie wordt hierbij ook gebruikt om het effect van 

de radiotherapie te versterken (radiosensitizer). Chemothera

pie kan ook vooraf worden toegediend (men spreekt dan van 

inductiechemotherapie of neoadjuvante chemotherapie). Daar

naast wordt chemotherapie palliatief toegepast. Ook worden 

monoklonale antilichamen toegepast bij vergevorderde stadia in 

combinatie met radiotherapie en als palliatieve behandeling in 

combinatie met andere  

Een lokale chirurgische behandeling bestaat uit verwijdering 

van de primaire tumor. Bij een regionale chirurgische behan

deling worden de lymfeklieren in de hals verwijderd: de zoge

noemde halsklierdissectie. 

Door verbeterde bestralingsmogelijkheden en combinatie

behandeling met chemotherapie kan tegenwoordig steeds meer 

orgaansparend behandeld worden. Belangrijker dan het sparen 

van het orgaan is het sparen van de functies. Dit gaat helaas niet 

altijd samen. 

Wanneer een primaire tumor of metastase technisch irresec

tabel is (bijvoorbeeld ingroei in schedelbasis of wervelkolom of 

groei rondom de halsslagader), kan de pati ënt  slechts niet-chi-

rurgisch (radiotherapie met of zonder chemotherapie) worden 

behandeld. Wanneer de tumor technisch wel resectabel is, moet 

een afweging gemaakt worden tussen een primair chirurgische 

behandeling met op indicatie postoperatieve radiotherapie met 

of zonder chemotherapie of een primair niet-chirurgische be

handeling met radiotherapie met of zonder chemotherapie en 

zo nodig en zo mogelijk bij residu of recidief zogeheten  

chirurgie. Belangrijk is vooraf samen met de pati ënt  een zo goed 

mogelijke keuze te maken, temeer omdat salvage chirurgie niet 

altijd meer mogelijk is bij een recidief tumor en gepaard gaat 

met een verhoogd risico op complicaties en wondgenezingspro-

 Bij het maken van het behandelplan moet een inschat

ting gemaakt worden van de kans op genezing en de verwachte 

kwaliteit van leven (functies als eten, spreken en slikken) van 

een primair chirurgische en een primair niet-chirurgische be

handeling. Helaas is deze keuze nog steeds gebaseerd op gege

vens van (grote) groepen pati ënten  die ongeveer hetzelfde zijn 

en ongeveer dezelfde tumor hebben als de pati ënt  voor wie een 

behandelplan opgesteld moet worden. Momenteel wordt veel 

onderzoek verricht naar voorspellende factoren van zowel het 
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oncologische als functionele resultaat van behandelingen, om 

een meer ge ïndividualiseerd  behandeladvies te kunnen geven. 

Een andere behandelingsmogelijkheid voor met name op

pervlakkige tumoren is  therapie, waarbij na 

intraveneuze toediening van een photosensitizer de tumor met 

een laser belicht wordt. 

Na resectie van de primaire tumor ontstaat een defect. Klei 

ne defecten kunnen soms primair worden gesloten of secundair 

genezen. De doelen van reconstructie na uitgebreide chirurgie 

in het hoofd-halsgebied zijn een goede wondgenezing, herstel 

van functie (met name spreken en slikken), het sluiten van de 

open verbinding naar de hals en eventueel herstel van bulk. Lo 

kale (weefsel uit de directe nabijheid van het defect) en gesteelde 

lappen (waarbij weefsel met intacte vaatsteel verplaatst wordt) 

kunnen voor reconstructies in het hoofd-halsgebied gebruikt 

worden. Met name de gesteelde myocutane pectoralis major is in 

het verleden veel gebruikt. Momenteel wordt deze lap nog steeds 

voor bepaalde indicaties gebruikt. Bij middelgrote en grote de

fecten kunnen de hiervoor genoemde doelen momenteel vaak 

het beste bereikt worden door het gebruik van vrije gevasculari-

seerde lappen. Daartoe wordt geschikt weefsel van elders in het 

lichaam naar het chirurgische defect in het hoofd-halsgebied 

gebracht en worden er microvasculaire anastomosen gemaakt. 

Voor een vrije lap kan uit verschillende weefsels worden geko

zen, waardoor deze geselecteerde lap beter passend gemaakt kan 

worden en de vorm en functie meestal beter hersteld kunnen 

worden. Ook kan het bot van de kaak vervangen worden door 

bot uit het onderbeen of bekken waardoor zelfs implantaten met 

een gebitsprothese weer tot de mogelijkheden behoren. Verder 

kan, wanneer het hoofd-halsgebied al eerder bestraald is, met 

een  lap van buiten dit gebied een reconstructie met weefsel 

van een betere kwaliteit bereikt worden. Hierdoor zal de wond

genezing doorgaans beter zijn dan met de lokale of gesteelde 

lappen. Reconstructies in het hoofd-halsgebied zijn een grote 

uitdaging, omdat in een wat betreft omvang beperkt gebied vele 

functionele en cosmetische aspecten aanwezig zijn. 

Met de beschikbare technieken is het niet mogelijk om het 

verwijderde weefsel te vervangen door weefsel dat dezelfde com

plexe bewegingen en veranderingen van vorm kan uitvoeren. 

Daarom moet getracht worden de pati ënt  de beste mogelijkhe

den voor het gebruik van compensatoire mechanismen te geven. 

Palliatieve behandeling kan worden toegepast bij de aanwe

zigheid van afstandsmetasasen of wanneer locoregionaal geen 

curatieve opties meer aanwezig zijn, doordat de tumor te uitge

breid is of als gevolg van eerdere behandelingen. Dit laatste kan 

een probleem zijn bij een recidief of tweede primaire tumor. Een 

palliatieve behandeling kan bestaan uit chemotherapie, radio

therapie en soms chirurgie of fotodynamische therapie. 

2 4 . 2 Hals 

Plaveiselcelcarcinomen uitgaande van het slijmvlies van de bo

venste lucht- en voedselwegen  bij voorkeur naar 

de lymfeklieren in de hals. De status van de lymfeklieren is een 

van de belangrijkste prognostische factoren bij 

 Tabel 24.2 N-classi(icatie  

NO geen regionale lymfekliermetastasen 

 metastase in é én  enkele ipsilaterale lymfeklier, 3 cm of 

minder in grootste afmeting 

N2a metastase in é én  enkele ipsilaterale lymfeklier, > 3 cm 

maar niet > 6 cm in grootste afmeting 

N2b verschillende metastasen ipsilateraaal, waarvan niet é én 

> 6 cm in grootste afmeting 

N2c bilaterale of contralaterale  

waarvan niet é én > 6 cm in  grootste afmeting 

N3 metastase(n) > 6 cm in grootste afmeting 

* Deze classificatie geldt niet voor het nasofarynxcarcinoom. 

ker. Bij aanwezigheid van halskliermetastasen daalt de prognose 

met circa de helft. De prognose is ook afhankelijk van het aantal 

halskliermetastasen. Wanneer er meer dan drie positieve lymfe

klieren in de hals zijn, heeft de pati ënt  bijna 50% meer kans op 

het ontwikkelen van metastasen op afstand. Andere prognosti

sche factoren zijn metastasen groter dan 6 cm en bilaterale en 

 halskliermetastasen. Het vaststellen van de status 

van de halslymfeklieren is daarom essentieel voor het opstellen 

van een behandelplan. De classificatie van lymfekliermetastasen 

is voor alle carcinoomlokalisaties, behalve het nasofarynxcarci

noom, gelijk  tabel 24.2). 

Het lymfegebied in de hals is zeer uitgebreid en wordt in 

verschillende levels ingedeeld (zie fc»  figuur 15.24). De kans op 

lymfekliermetastasen in de hals door maligne tumoren in het 

hoofd-halsgebied is onder andere afhankelijk van de lokalisatie 

en uitbreiding van de primaire tumor. Ook heeft elke lokalisatie 

haar eigen patroon van metastaseren. Zo metastaseert bijvoor

beeld het mondholtecarcinoom met name naar de lymfeklieren 

onder de mandibula en achter de kaakhoek (level I en I I ) en het 

larynxcarcinoom met name naar de lymfeklieren rondom de 

v.jugularis (level I I t /m I V ) . 

Indien er preoperatief geen lymfekliermetastasen aantoon

baar zijn en de hals niet geopend  te worden voor resectie 

van de primaire tumor of reconstructie (dan wordt namelijk al

tijd een vorm van halsklierdissectie verricht), ontstaat een di 

lemma: electieve (zekerheidshalve) behandeling van de hals of 

zorgvuldige observatie ('watchful waiting'). De eerstgenoemde 

strategie impliceert overbehandeling voor een groot deel van 

de pati ënten,  die gepaard kan gaan met onnodige morbiditeit: 

pijn, schouderklachten, sensibiliteitsstoornissen, cosmetische 

bezwaren, c.q. een verminderde kwaliteit van leven. Omgekeerd 

ontwikkelt bij zorgvuldige observatie een deel van de pati ënten 

alsnog lymfekliermetastasen, die met een electieve halsklierdis

sectie al zouden zijn gedetecteerd en behandeld. Deze laatste 

strategie kan indien onzorgvuldig uitgevoerd de overleving na

delig be ïnvloeden  door het ontstaan van onbehandelbare meta

stasen in de hals of op afstand. 

Afhankelijk van het aantal tumorpositieve klieren en de 

grootte van de primaire tumor, wordt de uitgebreidheid van een 

halsklierdissectie bepaald. 
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•  Figuur 24.1 Status na radicale halsklierdissectie links. 

De operatie kan worden uitgevoerd in combinatie met ope

ratie van de primaire tumor; in combinatie met bestraling van 

de primaire tumor; of als een opzichzelfstaande ingreep als er 

metastasen zijn zonder dat een primaire tumor kan worden aan

getoond of als zich (langere tijd) na de behandeling van de pri 

maire tumor een halskliermetastase manifesteert. 

De behandeling van lymfekliermetastasen kan primair chi 

rurgisch of  (radiotherapie met of zonder che

motherapie) zijn. Op basis van histopathologisch onderzoek 

van het halsklierdissectiepreparaat kan er een indicatie voor 

postoperatieve radiotherapie met of zonder chemotherapie ge

steld worden. Bij een residu of recidief lymfekliermetastase na 

(chemo)radiatie wordt, indien mogelijk, een  halsklier

dissectie verricht. 

Diverse typen halsklierdissecties zijn beschreven: bij een ra

dicale halsklierdissectie worden alle lymfeklieren in de hals (le

vel I tot en met V) van onderkaak tot sleutelbeen en van de korte 

halsspieren bij het strottenhoofd tot aan de monnikskapspier 

verwijderd. Hierbij worden de n.accessorius, de v.jugularis inter

na en de  opgeofferd ( •  figuur 24.1). 

Het gevolg hiervan is dat de monnikskapspier (m.trapezius) niet 

meer door deze zenuw wordt  Hierdoor treden 

schouderklachten (bewegingsbeperking en veelal pijn) op. 

Veel (kleine) bloedvaten en lymfebanen worden tijdens de 

operatie doorgenomen, waardoor postoperatief stuwing van 

het gelaat optreedt. Wanneer aan beide zijden van de hals de 

v.jugularis interna wordt verwijderd, vormt de veneuze afvloed 

uit het hoofd een probleem. Tevens is er dan kans op hersenoe

deem en larynxoedeem. Om die reden wordt tot het uiterste ge

gaan om bij een dubbelzijdige halsklieroperatie aan é én zijde de 

v.jugularis interna te sparen en wordt preventief een (tijdelijke) 

tracheotomie verricht om de luchtwegen veilig te stellen. 

 Figuur 24.2 Status na gemodificeerde radicale halsklierdissectie links. 

Om de morbiditeit te beperken, is de gemodificeerde ra

dicale halsklierdissectie ge ïntroduceerd.  Hierbij worden wel 

alle levels meegenomen, maar worden de n.accessorius, de 

v.jugularis interna en/of de m.sternocleidomastoideus gespaard 

( •  figuur 24.2). Bij geen of beperkte metastasering in de hals kan 

worden besloten om niet alle levels te opereren. Alleen de levels 

met het hoogste risico op metastasering worden dan verwijderd. 

Men spreekt in dat geval van selectieve halsldierdissectie, waar

bij de verwijderde levels worden aangegeven. Hiermee kan de 

morbiditeit verder gereduceerd worden. 

2 4 . 3 Lokalisaties primaire tumor 

Naast de algemene aspecten van hoofd-halskanker  elke lo 

kalisatie in het hoofd-halsgebied haar specifieke aspecten. 

2 4 . 3 . 1 Mondholte 

In de mondholte kunnen op verschillende locaties carcinomen 

ontstaan: lip, tong, mondbodem, wangslijmvlies, tandvlees en 

harde gehemelte. Voorkeurslokalisaties zijn de tongrand (zie 

 figuur 16.8) en de mondbodem. Jaarlijks worden in Nederland 

circa 500 nieuwe mondholtecarcinomen gediagnosticeerd. In 

Vlaanderen betrof het in 2009 307 nieuwe pati ënten  met mond 

holtekanker. Het  presenteert zich vaak als 

een pijnlijke en bij palpatie ge ïndureerd  aanvoelend, al of niet 

scherp begrensd ulcus. Het is vooral de induratie van een ulcus 

dat bij de clinicus verdenking op maligniteit moet oproepen. 

Soms ontstaan plaveiselcelcarcinomen uit leukoplakie, een niet-

afschraapbare witte slijmvliesafwijking. 
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•  Tabel 24.3  mondholtecarcinoom. 

Tis carcinoma in situ 

   cm 

T2 tumor > 2 en < 4 cm 

T3 tumor > 4 cm 

T4a (lip)tumor groeit door corticaal bot, in n.alveolaris inferior, 

mondbodem, huid 

T4a  groeit door corticaal bot, in diepe/extrin

sieke tongspieren, sinus  huid 

T4b (lip- en  groeit in de kauwspierloge, de 

pterygoïdplaten,  of de schedelbasis, of omgeeft de a.carotis 

Bij de  van mondholtecarcinomen spe

len de grootte en uitbreiding in omliggende weefsels een rol 

 tabel 24.3). 

Gezien de morbiditeit van radiotherapie in de mondholte 

is de primaire behandeling bij voorkeur chirurgisch. Kleine tu 

moren kunnen transoraal (door de mondopening) verwijderd 

worden. 

Bij grotere tumoren is een transorale excisie meestal niet 

mogelijk door de lokalisatie en de uitbreiding. Dan dient tevens 

een toegangsweg via de hals gemaakt te worden. Wanneer de hals 

daarvoor geopend wordt, wordt doorgaans ook een halsklierdis

sectie verricht. Indien de primaire tumor in de mondholte of 

orofarynx  met de halslymfeklieren wordt verwijderd, 

spreekt men van een  (naar analogie van een 

militaire operatie uitgevoerd door verschillende teamleden). 

Een adequate expositie voor excisie van het mondholtecarci

noom kan worden verkregen via een zogenoemde wanglap, waar

bij de lip tijdelijk wordt doorgenomen en de wang wordt wegge-

 Bij een zogeheten 'pull through wordt het preparaat onder 

de mandibula  en wordt er geen incisie over de kin 

gemaakt. Soms is het geïndiceerd  om een deel van de mandibula 

weg te nemen. Dit kan een randje zijn (marginale mandibulare-

sectie) om voldoende marge te krijgen of een stuk mandibula, 

waardoor een continuïteitsonderbreking  ontstaat (segmentale 

mandibularesectie), wanneer er doorgroei is in het bot. 

Afhankelijk van de nabijheid of betrokkenheid van de man

dibula of maxilla zal bij de resectie van de primaire tumor bot 

moeten worden meegenomen. Een eventuele reconstructie is 

afhankelijk van de grootte en de aard (weke delen  bot) van 

het defect. 

Na behandeling van een kleine tumor in de mondholte zon

der halskliermetastasen is de vijfjaarsoverleving 70-80%. Bij gro

tere tumoren met lymfekliermetastasen daalt deze tot 40%. 

2 4 . 3 . 2 Farynx 

In de gehele farynx kunnen maligne tumoren ontstaan in het 

slijmvlies, de kleine speekselklieren en het lymfoïde  weefsel. 

Maligne speekselkliertumoren en lymfomen in het hoofd-hals

gebied zijn zeldzaam. 

 Tabel 24.4  nasofarynxcarcinoom. 

Tis carcinoma in situ 

T1 tumor beperkt tot de nasofarynx of uitbreiding in orofa

rynx en/of neusholte 

T2  met parafaryngeale uitbreiding 

T3 tumoringroei in de benige structuren van schedelbasis en/ 

of paranasale sinussen 

T4 tumoringroei met intercraniale uitbreiding en/of betrok

kenheid van  zenuwen, hypofarynx, orbita of fossa 

 

NO geen regionale lymfekliermetastasen 

 unilaterale cervicale lymfekliermetastase en/of uni- of 

bilaterale retrofaryngeale lymfekliermetastase, waarvan 

niet é én > 6 cm in  grootste afmeting en boven fossa 

supraclavicularis 

N2 bilaterale cervicale lymfekliermetastase waarvan niet é én > 

 6 cm in grootste afmeting en boven fossa supraclavicularis 

N3 metastase(n) > 6 cm in grootste afmeting of in fossa 

supraclavicularis 

Nasofarynx 
Het nasofarynxcarcinoom neemt, gezien de bijzondere etiologie 

(o.a. epstein-barrvirus), een aparte plaats in binnen de groep 

van carcinomen die ontstaan in de slijmvliezen in het hoofd-

halsgebied. De tumor komt vooral voor bij Chinezen, Zuidoost-

Aziaten,  en Noord-Afrikanen. In sommige delen van 

 is het de meest voorkomende maligne tumor. In 

Nederland komen slechts 65 nieuwe gevallen per jaar voor. In 

Vlaanderen was dit aantal i n 2009 30. Het betreft meestal onge

differentieerde carcinomen met een uitgesproken infiltratie van 

lymfocyten. 

Het betreft vaak jongere pati ënten  dan bij andere carci

nomen in het hoofd-halsgebied met een piekincidentie in de 

vierde en vijfde decade. Klachten zijn eenzijdige neusobstructie, 

tubaire disfunctie, epistaxis, hoofdpijn en uitval van hersenze-

nuwen. Omdat de tumor pas in een laat stadium symptomen 

veroorzaakt en al in een vroeg stadium metastaseert, is een zwel

ling in de hals (met name craniaal in de achterste halsdriehoek) 

vaak het eerste ziekteverschijnsel waarmee de pati ënt  zich pre

senteert. 

Bij de TNM-classificatie van nasofarynxcarcinomen spelen 

de uitbreiding in omliggende structuren en weefsels een rol. 

Lymfekliermetastasen van een nasofarynxcarcinoom worden 

op een andere wijze geclassificeerd dan bij de overige hoofd-

halscarcinomen  tabel 24.4). 

Radiotherapie, vaak gecombineerd met chemotherapie is de 

voorkeursbehandeling. In het algemeen zijn deze tumoren zeer 

 De prognose is afhankelijk van het stadium, voor 

de hele groep ligt de vijfjaarsoverleving rond 60%. 

Orofarynx 
Het orofarynxcarcinoom is vrijwel altijd een plaveiselcelcarci-

 en komt het meest voor in de tonsilregio, gevolgd door 
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•  Tabel 24.5  orofarynxcarcinoom. 

TX primaire tumor niet te beoordelen 

TO primaire tumor niet aangetoond 

Tis carcinoma in situ 

 tumor 2 cm of kleiner in grootste afmeting 

T2 tumor > 2 cm maar niet > 4 cm in grootste afmeting 

T3 tumor > 4 cm of uitbreiding naar tongzijde van epiglottis 

T4a tumoruitbreiding in aangrenzende structuren: larynx, in 

diepe/extrinsieke tongspieren, m.pterygoideus medialis, 

palatum durum, of mandibula 

T4b tumoruitbreiding in m.pterygoideus lateralis, nasofarynx, 

schedelbasis of omgeeft de a.carotis 

D Tabel 24.6  hypofarynxcarcinoom. 

Tis carcinoma in situ 

 tumor beperkt tot é én  onderdeel van de hypofarynx e n / 

of < 2 cm in grootste afmeting 

T2 tumoruitbreiding naar meer dan é én  onderdeel van de 

hypofarynx of een aangrenzende zijde en > 2 cm maar 

niet > 4 cm in grootste afmeting zonder fixatie van de 

 (stembandstilstand) 

T3 tumor > 4 cm in grootste diameter of met fixatie van de 

hemilarynx of uitbreiding in de oesofagus 

T4a tumorinvasie in een van de volgende structuren: 

cartilago cricoidea/thyroidea, os hyoideum, schildklier, 

oesofagus of weke delen van de hals 

T4b tumoringroei in prevertebrale fascia, omgeeft de 

a.carotis of ingroei in structuren van het mediastinum 

de tongbasis en het zachte gehemelte; carcinomen van de 

farynxachterwand zijn zeldzaam. In Nederland komen jaarlijks 

ongeveer 300 nieuwe gevallen van orofarynxcarcinoom voor. 

In Vlaanderen worden eveneens jaarlijks ongeveer 300 nieuwe 

pati ënten  met een orofarynxcarcinoom gediagnosticeerd. Het 

humaan papilloma virus speelt bij deze tumoren een steeds be

langrijkere rol in de etiologie. 

Deze tumoren, en met name het tongbasiscarcinoom, ge

ven pas laat klachten. In aanvang zijn het niet goed te duiden 

globus- of slikklachten. Indien slikpijn aanwezig is, straalt deze 

bij het slikken vaak uit naar het oor (gerefereerde pijn). In latere 

tumorstadia kunnen naast articulatie- en ademhalingsmoeilijk

heden ook bloedingen en gewichtsverlies optreden. 

Bij inspectie wordt over het algemeen een ulcererende tumor 

gezien. Soms groeien deze tumoren voornamelijk submuceus, 

vooral in de tongbasis. Bij palpatie wordt dan een induratie ge

voeld. Trismus, gewichtsverlies en een beperkte mobiliteit van 

de tong wijzen op een vergevorderd stadium. 

Bij de TNM-classificatie van orofarynxcarcinomen spe

len de grootte en uitbreiding in aangrenzende weefsels een rol 

 tabel 24.5). 

Vanwege de te verwachten morbiditeit en functie na chi 

rurgie en omdat met name de  tumoren erg 

radiosensibel zijn, worden orofarynxcarcinomen vaak primair 

behandeld met radiotherapie met of zonder chemotherapie. 

Bij een chirurgische behandeling is vanwege posterieure loka

lisatie een transorale excisie vaak niet mogelijk, zodat meestal 

ook een toegangsweg via de hals gecre ëerd  moet worden (zie 

 bij mondholte). Bij de resectie van orofarynxcarcinomen is 

soms een mandibulotomie nodig, waarbij de onderkaak tijdelijk 

wordt doorgenomen en    Aan 

het einde van de operatie wordt dan weer een eenvoudige osteo-

synthese verricht. 

De prognose van het orofarynxcarcinoom is afhankelijk van 

het stadium. Bij kleine tumoren zonder 

sen overleeft 70-80% van de pati ënten;  bij grotere tumoren en/ 

of aanwezigheid van halslymfekliermetastasen is de vijfjaars

overleving rond de 30-40%. De prognose van HPV-gerelateerde 

tumoren is gunstiger. 

Hypofarynx 
Per jaar komen zowel in Nederland als in Vlaanderen ongeveer 

130 nieuwe gevallen van hypofarynxcarcinoom voor. Circa 75% 

hiervan ontstaat in de sinus piriformis en dan vooral bij mannen 

ouder dan 50 jaar. Carcinomen van de hypofarynxachterwand 

en in de  zijn zeldzaam. Submuceuze tumoruit 

breiding komt vaak voor en maakt de stadi ëring  moeilijk. 

Symptomen zijn pijn in de keel bij slikken, vaak uitstralend 

naar het oor aan de aangedane zijde, verhoogde slijmproductie 

in de keel en heesheid. Bij de grote meerderheid van de pati ënten 

bevindt het tumorproces zich op het moment van presentatie al 

i n een vergevorderd stadium. Door de ernstige slikproblemen 

bij gevorderde tumorstadia verkeren tijdens de diagnostische 

fase al veel van deze pati ënten  in een matige conditie met groot 

gewichtsverlies. 

Bij de TNM-classificatie van hypofarynxcarcinomen spe

len de grootte en uitbreiding in aangrenzende weefsels een rol 

( •  tabel 24.6). 

Bij een chirurgische behandeling moet vanwege de nauwe 

relatie de larynx bijna altijd ook worden verwijderd. Gezien de 

functionele consequenties hiervan zal, indien mogelijk en onco

logisch verantwoord, de voorkeur uitgaan naar een niet-chirur

gische behandeling bestaande uit radiotherapie meestal in com

binatie met chemotherapie. Bij uitgebreide kraakbeeninvasie of 

extralaryngeale groei, een afunctionele larynx (ernstige slik- en 

dyspneuklachten waarvoor sondevoeding en tracheotomie te 

verwachten zijn), of eerdere bestraling in hetzelfde gebied, is 

een totale laryngectomie geïndiceerd,  meestal i n combinatie met 

een halsklierdissectie. 

De prognose is afhankelijk van het stadium, maar over het 

algemeen slecht: van de totale groep pati ënten  overleeft niet 

meer dan 35%  

2 4 . 3 . 3 Larynx 

Met meer dan 600  gevallen per jaar in 

Nederland, is de larynx de meest voorkomende lokalisatie van 

hoofd-halskanker. In Vlaanderen werd in 2009 bij 352 pati ënten 
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 Tabel 24.7  larynxcarcinoom. 

glottis 

Tis carcinoma in situ 

 tumor beperkt tot de stemband(en) inclusief de voorste en 

achterste  met normale beweeglijkheid 

 tumor beperkt tot é én  stemband 

 tumor van beide stembanden 

T2 tumoruitbreiding in de supraglottis en/of  en/of 

met beperkte beweeglijkheid van de stembanden 

T3 tumor beperkt tot de larynx met fixatie van de stemban

den of uitbreiding in postcricoïd  gebied,  

ruimte, paraglottische ruimte en/of beperkte erosie van het 

cartilago thyroidea 

T4a tumor groeit door het cartilago thyroidea of breidt zich uit 

buiten de larynx (trachea, weke delen van de hals, korte 

halsspieren, schildklier of oesofagus) 

T4b tumor groeit in prevertebrale ruimte of structuren in het 

mediastinum of omgeeft de a.carotis 

supraglottis 

Tis carcinoma in situ 

 tumor beperkt tot é én  sublokalisatie van de supraglottis 

met normale beweeglijkheid van de stembanden 

T2 tumor in meer dan é én  sublokalisatie van de supraglottis of 

in de glottis of regio's buiten de supraglottis, zonder fixatie 

van de hemilarynx 

T3 tumor beperkt tot de larynx met fixatie van de stemban

den of uitbreiding in postcricoïd  gebied, pre-epiglottische 

ruimte, paraglottische ruimte of beperkte erosie van het 

cartilago thyroidea 

T4a tumor groeit door het cartilago thyroidea of breidt zich uit 

buiten de larynx (trachea, weke delen van de hals, korte 

halsspieren, schildklier of oesofagus) 

T4b tumor groeit in prevertebrale ruimte of structuren in het 

mediastinum of omgeeft de a.carotis 

 

Tis carcinoma in situ 

T1 tumor beperkt tot de  

T2 tumoruitbreiding naar de stembanden met normale of 

beperkte beweeglijkheid van de stembanden 

T3 tumor beperkt tot de larynx met fixatie van de stembanden 

T4a tumor groeit door het cartilago cricoidea of thyroidea en / 

of breidt zich uit buiten de larynx bijvoorbeeld trachea of 

weke delen van de hals inclusief diepe/extrinsieke tong

spieren, korte halsspieren, schildklier of oesofagus) 

T4b tumor groeit in prevertebrale ruimte of structuren in het 

mediastinum of omgeeft de a.carotis 

 nieuw larynxcarcinoom gevonden. Het larynxcarcinoom 

manifesteert zich meestal op glottisch niveau (glottisch carci

noom : supraglottisch carcinoom = 2:1). Larynxcarcinomen in 

de subglottische regio zijn zeldzaam. 

Glottische tumoren gaan gepaard met heesheid en worden 

daardoor meestal in een vroeg stadium gediagnosticeerd. Su-

praglottische tumoren geven vaak eerst slikklachten of naar het 

oor uitstralende pijn tijdens slikken. Heesheid ontstaat bij su-

praglottische tumoren pas wanneer doorgroei tot op glottisch 

niveau heeft plaatsgevonden. Dyspneu en stridor als teken van 

een gecompromitteerde ademweg zijn late symptomen van zo

wel glottische als supraglottische tumoren. 

Om vroege diagnostiek mogelijk te maken wordt geadviseerd 

pati ënten  die meer dan vier weken hees zijn, laryngoscopisch te 

onderzoeken; datzelfde geldt voor pati ënten  met persisterende 

keelpijn en/of slikklachten gedurende meer dan zes weken. 

Bij supraglottische tumoren is submucosaal een uitgebreid 

 aanwezig, op glottisch niveau is daarvan 

vrijwel geen sprake. Tot de stembanden beperkte tumoren meta

staseren dan ook zelden naar de regionale lymfeklieren. 

Bij de TNM-classificatie van larynxcarcinomen spelen de 

uitbreiding in de verschillende onderdelen van de larynx en 

aangrenzende weefsels en de beweeglijkheid van de stembanden 

een rol  tabel 24.7). 

Kleinere carcinomen  figuur 24.3) worden ofwel via m i 

crolaryngoscopische chirurgie met   instru

menten) geëxcideerd  tijdens een eenmalige OK-zitting van be

perkte duur, ofwel bestraald in 25 tot 30 sessies in een tijdsbestek 

van vijf tot zes weken. 

Met beide methoden worden goede genezingspercentages 

bereikt (85-90% bij T l glottische carcinomen). Bestraling resul

teert in permanente slijmvliesveranderingen, waardoor klach

ten betreffende stemgeving en, bij grotere bestralingsvelden, 

slikken en droge keel kunnen blijven bestaan. Ook veroorzaakt 

bestraling van de hals een versnelde aderverkalking met sterk 

verhoogd risico op een CVA. Bestralingsbehandeling van de la

rynx kan slechts eenmalig worden uitgevoerd, zodat in geval 

van  of van een tweede primaire tumor in het

zelfde gebied meestal alleen nog chirurgische behandeling kan 

plaatsvinden. Microlaryngoscopische excisie met  kan 

zo nodig enkele malen worden herhaald, maar afhankelijk van 

de uitgebreidheid van de excisie zal sprake zijn van meer of min 

der functieverlies (stemgeving, risico van verslikken). Daarnaast 

heeft microlaryngoscopische excisie het voordeel dat, in geval 

van tumorrecidief, altijd nog bestralingsbehandeling  is, 

terwijl dat omgekeerd meestal niet kan. Enkele recentere studies 

tonen daarom aan, dat bij een initieel (endoscopisch) chirurgi 

sche behandeling, de kans op uiteindelijk behoud van het strot

tenhoofd (larynxpreservatie) groter is dan wanneer radiothera

pie wordt gekozen als primaire behandeling. 

Bij middelgrote (grote T2 tot kleine T3) larynxcarcinomen 

wordt meestal voor (chemo)radiatie gekozen, soms voor parti ële 

larynxresectie, hetzij via uitwendige, hetzij via microlaryngo

scopische benadering. De keuze is van veel factoren afhankelijk, 

waarbij de te verwachten resterende larynxfunctie een belang

rijke rol speelt. Ook zal bij eventueel recidief na radiotherapie 

bekeken worden of de tumor met parti ële  larynxresectie radicaal 

te verwijderen is. Het functieverlies is afhankelijk van het speci

fieke gedeelte van de larynx, dat verwijderd wordt. Verwijdering 

van de epiglottis leidt tot problemen bij het slikken,  

van é én  of beide stemplooien tot stemproblemen. Training door 

gespecialiseerde logopedisten kan zowel met betrekking tot slik

ken als met betrekking tot stemgeving zeer behulpzaam zijn in 
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lal Figuur 24.3 Klein carcinoom van de linker ware stemband. 

het ontwikkelen van compensatiemechanismen, zodat meestal 

weer voldoende geslikt kan worden en/of een functionerende 

stem kan worden verkregen. 

Bij grotere carcinomen (grote T3 tot T4;  figuur 24.4) is de 

kans op genezing met é én enkele therapievorm  relatief gering, 

zodat behandeling vaak op een combinatie neerkomt. Meestal 

is in dit soort gevallen een parti ë le  laryngectomie niet meer 

mogelijk en houdt chirurgische therapie totale laryngectomie 

 figuur 24.5) in , veelal gevolgd door aanvullende bestraling. 

Wanneer er slechts sprake is van geen of minimale 

invasie, kan gekozen worden voor een larynxsparende behande

ling in de vorm van (chemo)radiotherapie. Het heeft alleen zin 

de larynx te sparen als deze nog functioneel is voor de behan

deling. Daarnaast is de kans op overleving bij larynxsparende 

behandelingen iets lager dan wanneer gekozen wordt voor een 

laryngectomie met postoperatieve radiotherapie bij vergevor

derde tumoren. Behoud van de larynx betekent helaas niet altijd 

behoud van larynxfuncties. Soms resteren zulke ernstige adem

halingsklachten, slik- of verslikklachten dat om functionele 

redenen alsnog totale laryngectomie verricht wordt om fatale 

aspiratiepneumonie te voorkomen. 

Het larynxcarcinoom heeft een relatief gunstige prognose 

met een  voor alle stadia samen van ongeveer 

60%. Larynxcarcinomen die in vroege stadia worden gediagnos

ticeerd, hebben een betere prognose dan die welke in latere sta

dia worden herkend. Daarnaast hebben glottische carcinomen 

een betere prognose dan supraglottische carcinomen, als gevolg 

van de grotere kans op lymfekliermetastasering bij supraglot

tische carcinomen. 

Het is tevens van belang te weten dat soms op lange termijn 

 kan ontstaan als gevolg van late schade aan de 

schildklier door de uitgebreide combinatie van chirurgische en 

bestralingsbehandeling, die bij voortgeschreden larynxcarcino

men noodzakelijk is. Het verdient daarom ook aanbeveling re

gelmatig de schildklierfunctie bij deze pati ënten  te controleren. 

Stemrevalidatie na laryngectomie 
Er zijn diverse mogelijkheden van stemrevalidatie: tracheo-oe-

sofageale stemgeving door middel van een stemprothese, de 

darminjectiespraak en het gebruik van mechanische apparatuur. 

•  Figuur 24.4 CT-scan van pati ënt   T4-larynxcarcinoom dat anterieur 

door het kraakbeen gegroeid is. 

Stemprothese 
Een stemprothese bevat een kleine eenrichtingsklep van silico-

nenmateriaal die tussen trachea-achterwand en oesofagusvoor-

wand is geplaatst. Het ventiel zorgt ervoor dat de lucht wel van 

luchtpijp naar slokdarm kan passeren, maar drank en voedsel 

niet vanuit de slokdarm in de luchtpijp en longen terecht kunnen 

komen. Bij het afsluiten van het stoma wordt uitademingslucht 

via de prothese in de slokdarm geblazen. Het slijmvlies van de 

slokdarm (neoglottis) komt daardoor in trilling (B figuur 24.6). 

Hiermee wordt een basistoon gemaakt. De rest van de spraak 

(articulatie) gebeurt met de zogenoemde bovenbouw (o.a. tan

den, tong en lippen). In de keelholte en mond wordt de stem 

verder tot spraak gemoduleerd. Aan de bovenbouw is meestal 

nagenoeg niets veranderd. Alleen de basistoon wordt dus op een 

andere manier gemaakt. Omdat het slijmvlies van de slokdarm 

dikker is dan het slijmvlies van de stembanden is de basistoon 

doorgaans lager. Bij mannen klinkt de stem enigszins hees, maar 

is er nauwelijks verschil in toonhoogte, maar bij vrouwen is de 

stemhoogte meestal als die van een man. Stemprothesespraak 

heeft een redelijk frequentie- en geluidsvolumebereik. Het t i j 

dens de operatie plaatsen van de prothese (primaire plaatsing) 

heeft als voordeel dat na de wondgenezing direct met de spraak-

revalidatie kan worden begonnen. Het wisselen is een eenvou

dige poliklinische ingreep en gemiddeld om de drie maanden 

noodzakelijk wegens het defect raken van de stemprothese 

(lekkage). 

Slokdarminjectiespraak 
Bij slokdarminjectiespraak wordt de pati ënt  geleerd om door 

middel van slikken lucht in de slokdarm te injecteren en die op 

te boeren, waardoor de neoglottis in trilling wordt gebracht. Ti j 

dens het laten opkomen van de lucht, ongeveer 50-80 ml, kunnen 

twee tot acht lettergrepen worden gesproken. Het geproduceerde 

geluid, dat klinkt als een soort opboeren van lucht, kan nogal 

vreemd overkomen wanneer de pati ënt  met een persoon praat 

die hiervan niet op de hoogte is. Het beheersen van de slokdarm-

spraak is vaak het resultaat van vele lessen bij een logopedist, 

aangevuld met intensieve oefening. Vooraf is niet te zeggen of 

iemand de slokdarmspraak kan aanleren. Het aantal pati ënten 

dat deze spraak niet of onvoldoende kan leren is aanzienlijk. 
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 Figuur 24.5 a Situatie vó ór  totale laryngectomie; de stippellijn geeft het weg te nemen deel aan. b Situatie na totale laryngectomie met volledige 

scheiding van ademweg en voedselweg. De luchtpijp is in de huid ingehecht om het tracheostoma te vormen. 

Mechanische apparatuur 
Wanneer de slokdarmspraakstem niet aan te leren is en er ook 

geen stemprothesespraak mogelijk is, wordt mechanische 

apparatuur aanbevolen. De pati ënt  is daarbij aangewezen op een 

elektrolarynx. De pati ënt  drukt het resonerende apparaat tegen de 

keelwand of mondbodem en kan dan 'spreken'. De trillingen die 

zich vormen bij het (geluidloze) spreken, worden door een elek

trisch trilplaatje omgezet in geluid. Het is een middel om te com

municeren dat uitkomst kan bieden. Nadeel is dat het apparaat 

zichtbaar is en dat het geluid heel mechanisch en monotoon klinkt. 

Longrevalidatie 
Het verbreken van de bovenste en onderste luchtweg kan tot 

uitgebreide klachten van de luchtwegen leiden. De ingeademde 

lucht passeert niet meer de warme en vochtige omgeving van 

de neus-, mond- en keelholte en door de verkleining van de 

dode ruimte is er minder weerstand, wat leidt tot vermindering 

van de longcapaciteit. Een filter met warmte- en vochtwisselende 

eigenschappen kan voor verbetering van de longfunctie zorgen. 

De met meer weerstand ingeademde lucht is dankzij dit filter 

 en heeft een hogere  waardoor 
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 zoals sputumproductie, hoesten en de noodzaak tot 

het frequent schoonmaken van het stoma worden verminderd 

of voorkomen. 

Reukrevalidatie 
Door de gescheiden lucht- en voedselweg na een totale laryn

gectomie is ruiken een probleem. Met behulp van een speci

ale gaap-reukbeweging (gapen met de mond dicht) is het voor 

veel gelaryngectomeerde pati ënten  mogelijk om weer te ruiken. 

Deze methode kan door de logopedist worden aangeleerd en 

kan gelijktijdig met de spraakrevalidatie worden gestart, maar 

ook langere tijd daarna. Helaas lukt dit niet elke gelaryngecto

meerde  

24.3.4 Trachea 

Primaire tumoren van de trachea zijn zeldzaam. Benigne tumo

ren (zoals  chondroom en fibroom) komen frequen

ter voor dan maligne tumoren. Het plaveiselcelcarcinoom is de 

meest voorkomende maligne tumor gevolgd door het adeno ïd-

cysteus carcinoom (uitgaande van kleine speekselklieren in het 

slijmvlies van de trachea). Voorts kunnen tumoren uitgaande 

van organen in de omgeving, bijvoorbeeld schildklier en slok

darm, compressie van de trachea veroorzaken respectievelijk 

zich in de trachea uitbreiden. Soms kan door lokale tumorgroei 

een fistel tussen trachea en oesofagus ontstaan. 

Bij maligne processen kunnen de volgende verschijnselen 

optreden: hoesten, hemopto ë  en recidiverende pneumonie ën;  in 

een latere fase progressieve dyspneu en stridor; en verder hals

kliermetastasen, mediastinale metastasen en fistelvorming naai

de oesofagus. 

Bij een bewezen primaire maligniteit van de trachea is 

sectie met primaire anastomosering (of soms in combinatie met 

laryngectomie) de behandeling van keuze, vooropgesteld dat er 

geen uitzaaiingen zijn. Soms echter zal dit technisch niet moge

lijk zijn, gezien de lengte van het weg te nemen deel. Dan kan 

palliatie verkregen worden met radiotherapie, plaatsing van een 

stent om het lumen open te houden, of endoscopische laserthe

rapie. Ook bij een maligne tracheo-oesofageale fistel zal slechts 

palliatie mogelijk zijn. Bij compressie van buitenaf dient de oor

zaak zo mogelijk behandeld te worden (bijvoorbeeld strumec-

 in geval van struma). Indien ingroei van een 

carcinoom in de luchtweg is opgetreden, kan dit vaak behandeld 

worden met een beperkte resectie van het aangedane deel van 

de trachea (en larynx). Indien het een goed gedifferentieerd 

carcinoom betreft dat jodium opneemt, volgt behandeling met 

radioactief jodium. 

2 4 . 3 . 5 Oesofagus 

Maligne tumoren in de proximale oesofagus zijn meestal plavei-

selcelcarcinomen, terwijl in de distale oesofagus vooral adeno-

carcinomen voorkomen. Als etiologische factoren voor het 

plaveiselcelcarcinoom gelden het overmatig gebruik van vooral 

sterk alcoholische dranken en nicotine. Het eten van sterk prik 

kelende spijzen en een vroegere verbranding van de slokdarm 

zijn eveneens geassocieerd met het slokdarmcarcinoom. Deze 

ziekte komt vooral veel voor in Japan. 

Kanker van de slokdarm kent aanvankelijk een bijna 

tomatisch verloop. Dysfagie is meestal meer uitgesproken voor 

vaste voeding. Andere symptomen zijn braken, hoesten, aspira-

tiepneumonie ën  en gewichtsverlies. Halskliermetastasen, medi

astinale metastasen en fistelvorming naar de luchtweg kunnen 

eveneens optreden. Soms is sprake van een eenzijdige uitval van 

de n.recurrens, waardoor dysfonie optreedt. De diagnose wordt 

gewoonlijk laat gesteld en de prognose is dan ook vaak ongun

stig. 

Bij verdenking op een  is een oesofagoscopie 

het onderzoek van eerste keuze. Vroeger werd vaak een 

slikfoto gemaakt, waarop grotere tumoren goed zichtbaar zijn. 

De diagnose wordt gesteld door proefexcisie tijdens oesofago

scopie. Bij bewezen maligniteit wordt CT- of MRI-onderzoek 

en endo-echografie verricht om de submucosale en lokale uit 

breiding en eventuele uitzaaiingen in lymfeklieren vast te stellen. 

Resectie, soms met medenemen van de larynx uit technisch 

oogpunt en om levensbedreigende aspiratie te voorkomen, ge

volgd door radiotherapie, vormt de beste kans op curatie. Tegen

woordig wordt vaak preoperatief chemoradiatie gegeven. Ook 

uit palliatief oogpunt bij inoperabele tumoren is deze ingreep 

soms te verkiezen. Het is slechts zelden mogelijk een tumor in 

de cervicale oesofagus te reseceren en het thoracale deel in situ 

te laten. Reconstructie wordt, afhankelijk van het te overbrug

gen gebied, verricht met een gebuisd vrij onderarmtransplan-

taat, een vrij jejunumtransplantaat, transpositie van de maag of 

coloninterpositie. Indien de tumor niet te  is of als de 

pati ënt  een operatie niet wi l of kan doorstaan, kan palliatie ver

kregen worden met radiotherapie, dilatatie, een endoprothese of 

lasertherapie. 

2 4 . 3 . 6  en neusbijholte 

Carcinomen in de neus- of neusbijholten zijn zeldzaam. Onder

scheid moet worden gemaakt naar carcinomen uitgaande van 

huid (uitwendige neus en vestibulum nasi) en slijmvlies (neus

holte en neusbijholten). In 2011 werd in Nederland bij 147 men

sen een maligniteit van neusholte of neusbijholte vastgesteld. 

In Vlaanderen werden in 2009 64 nieuwe maligne tumoren in 

neusholte of neusbijholte(n) gediagnosticeerd. 

Een carcinoom in de neus en/of neusbijholten manifesteert 

zich dikwijls als een sinusitisachtig beeld met klachten van 

neusobstructie, meestal  voorkomend en epistaxis. An 

dere klachten zijn afhankelijk van uitbreiding naar bijvoorbeeld 

de mondholte, oogkas of schedelinhoud en treden, evenals 

fogene en hematogene metastasering, meestal pas in een laat 

stadium op. 

De meest voorkomende tumortypen zijn plaveiselcel

carcinoom en adenocarcinoom. Houtbewerkers hebben een 

verhoogd risico op een adenocarcinoom in een neusbijholte. 

De stadiumindeling wordt vastgesteld op basis van de T N M -
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classificatie voor de sinus  en voor de neusholte en 

sinus  De beschrijvingen zijn zeer gedetailleerd en 

specifiek en worden mede gezien de zeldzaamheid van deze tu 

moren hier niet besproken. 

Bij een carcinoom van het vestibulum nasi wordt in de 

meeste gevallen bestraling als behandeling toegepast. Hierbij 

kan uitwendige bestraling gecombineerd worden met inwendige 

bestraling (brachytherapie). Bij kleine huidtumoren, basaalcel-

carcinomen of plaveiselcelcarcinomen, heeft een chirurgische 

resectie de voorkeur. Van belang is het defect niet initieel met 

lokale schuif- en rotatielappen te reconstrueren, maar te wach

ten op het definitieve verslag van de patholoog over de resec-

tieranden. Gekozen kan ook worden voor secundaire granulatie 

en sluiting ofwel een  huidgreffe. 

Een uitgebreide chirurgische behandeling met amputatie is 

mutilerend en vereist een reconstructie of prothetiek. Bij een 

uitgebreid vestibulum nasi carcinoom (met doorgroei in bot of 

kraakbeen) of recidief na radiotherapie wordt een parti ë le  of 

totale neusamputatie verricht. Afhankelijk van de uitbreiding 

moeten andere structuren als bovenlip of een deel van de boven

kaak worden meegenomen. 

Carcinomen in de neus(bij)holte kunnen meestal het beste 

behandeld worden met een operatie gevolgd door bestraling. 

Soms kan een endoscopische resectie worden verricht, wanneer 

het gehemelte en de structuren buiten de neusbijholten niet zijn 

aangedaan. Adenocarcinomen gedragen zich minder agressief 

en kunnen ook vaak endoscopisch gereseceerd worden. Bij sinus 

 kan soms gekozen worden voor een 

lectomie waarbij de verbinding die ontstaat naar de mondholte 

gesloten kan worden met een prothese (klosprothese) of een 

vrijelapreconstructie. Bij invasie van de schedelbasis, of de fossa 

pterigopalatina kunnen vaak geen  resectieranden 

worden verkregen en wordt in toenemende mate gekozen voor 

een combinatie van chemotherapie en radiotherapie. Bij uitbe-

handelde recidieven van adenocarcinomen wordt soms lokale 

chemotherapie met fluorouracil toegepast en necrotisch weefsel 

verwijderd (satotechniek) 

2 4 . 4 Maligne lymfomen 

De ring van Waldeyer is de meest voorkomende lokalisatie van 

het extranodaal  in het hoofd-halsgebied. 

De prognose van deze lymfomen is over het algemeen gunstig 

(50-70% vijfjaarsoverleving) en afhankelijk van stadi ëring  en 

type. 

De meest voorkomende presentatie is een uni- (of bi)laterale 

zwelling van de keelamandel of tongamandel met globusgevoel 

(brok in de keel) en slikklachten. Zoals bij alle lymfomen kun 

nen B-symptomen zoals moeheid, koorts en nachtzweten voor

komen. 

Er is doorgaans sprake van een  granulo-

mateuze tumor. Afhankelijk van de stadi ëring  kan het lymfoom 

behandeld worden met chemotherapie, radiotherapie of een 

combinatie van beide. 

2 4 . 5 Sarcomen 

Sarcomen zijn maligne  tumoren die kunnen 

worden verdeeld in wekedelensarcomen en osteo- en chondro

sarcomen. Zij zijn zeer zeldzaam. 

2 4 . 5 . 1 Wekedelensarcomen 

Omstreeks 15% van alle wekedelensarcomen presenteert zich in 

het hoofd-halsgebied en dan voornamelijk in de hals. Het be

treft echter zeldzame tumoren, minder dan 1% van de maligne 

tumoren in het hoofd-halsgebied. De  ligt in het 

vijfde en zesde decennium. Op de kinderleeftijd wordt vooral 

het rabdomyosarcoom gezien. 

Er worden veel verschillende histologische subtypen on

derscheiden. De meest voorkomende typen zijn het maligne 

fibreus histiocytoom, het fibrosarcoom, het angiosarcoom en 

de maligne perifere zenuwschedetumor. De tumoren metastase

ren vooral hematogeen naar de longen en in veel mindere mate 

lymfogeen. Het wekedelensarcoom presenteert zich meestal als 

een al lang bestaande  zwelling. 

De behandeling van het niet-gemetastaseerde wekedelensar

coom is radicale chirurgie. Hieronder wordt onder ideale om

standigheden verstaan het  van al het  weefsel 

met een ruime marge (2 cm) gezond weefsel rond de tumor. De 

nabijheid van de vele vitale structuren in de hals maakt dat soms 

moet worden volstaan met een krappere marge, zodat aanvul

lende pre- of postoperatieve bestraling noodzakelijk wordt. De 

rol van chemotherapie bij de behandeling van het niet-gemeta

staseerde sarcoom bij volwassenen is nog steeds onderwerp van 

onderzoek. De overleving, die afhankelijk is van de maligniteits-

graad en de uitbreiding van de tumor, bedraagt gemiddeld 60% 

na  

In het algemeen worden rabdomyosarcomen bij kinderen 

behandeld met chemotherapie; bij incomplete tumorregres

sie volgt chirurgie of radiotherapie. Indien de ziekte initieel tot 

het hoofd-halsgebied beperkt is, bedraagt de vijfjaarsoverleving 

ongeveer 60%. Om te voorkomen dat uitwendige bestraling de 

benige groeikernen beschadigt, kan bij kinderen ook gekozen 

worden voor intraoperatieve brachytherapie. 

2 4 . 5 . 2  chondrosarcomen 

Osteosarcomen van het hoofd-halsgebied zijn zeldzame (6-9% 

van alle osteosarcomen) en agressieve tumoren. Specifieke lo 

kalisaties zijn mandibula, maxilla, zygoma, orbita, neusbijholten 

en schedel. Chirurgie is de belangrijkste behandelingsmodali

teit. Het is echter vaak moeilijk om negatieve snijranden te ver

krijgen. Chemotherapie wordt pre- en postoperatief toegepast. 

De rol van radiotherapie is niet duidelijk. 

Chondrosarcomen komen in het hoofd-halsgebied met 

name voor in de larynx (vooral het cricoid). Gezien de vaak 

lage maligniteitsgraad is conservatieve therapie mogelijk. 

Postoperatieve radiotherapie is controversieel. Chemotherapie 

is niet effectief. 
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 Tabel 24.8  speekselkliercarcinoom. 

Tx primaire tumor niet te beoordelen 

TO primaire tumor niet aangetoond 

 tumor 2 cm of kleiner in grootste afmeting, zonder 

uitbreiding buiten speekselklier 

T2 tumor > 2 cm maar niet > 4 cm in grootste afmeting, 

zonder uitbreiding buiten speekselklier 

T3 tumor > 4 cm en/of uitbreiding buiten speekselklier 

T4a tumoruitbreiding in huid, mandibula, gehoorgang, en / 

of  facialis 

T4b tumoruitbreiding in schedelbasis, en/of  

en/of omgeeft a.carotis 

24.6 Speekselkliertumoren 

De incidentie van carcinomen aan de speekselklieren in Neder

land is 3 per 100.000 inwoners per jaar. In Vlaanderen werd in 

2009 bij 77 nieuwe pati ënten  een maligne speekselkliertumor 

gevonden. Ze zijn voornamelijk gelokaliseerd in de gl.parotidea 

(oorspeekselklier). Er is geen leeftijdsgrens, maar van het der

tigste tot het zestigste  wordt deze tumor vaker gesig

naleerd.  tumoren van de speekselklieren komen vaker 

voor. Binnen deze categorie kunnen pleiomorfe adenomen op 

den duur maligne worden, zodat een operatie wordt aanbevolen. 

Tumoren in de gl.submandibularis zijn vaker (50%) maligne. 

Ook kunnen speekselkliercarcinomen zich ontwikkelen in de 

vele kleine speekselklieren in de mondholte en mondkeelholte. 

Een eerste symptoom kan een vast aanvoelende zwelling van 

een speekselklier zijn die binnen enkele weken is ontstaan en 

waarbij spontane pijn of pijn bij palpatie optreedt, met name bij 

maligne tumoren. Verder zijn de symptomen afhankelijk van de 

locatie en aard van de tumor. Wanneer de tumor in de gl.parotidea 

is gelegen, kan uitval van de  optreden, met name bij 

maligne tumoren. Bij lokalisatie in de gl.submandibularis kan 

uitval van de mondtak van de aangezichtszenuw optreden. 

De kleine  speekselklieren bevinden zich onder 

het slijmvlies. Het carcinoom groeit submucosaal en kan dus in 

principe overal in het  voorkomen. 

Er zijn vele histologische typen speekselkliercarcinomen 

te onderscheiden. De meest voorkomende zijn genoemd in 

 tabel 20.2. Elk type heeft zijn eigen groeiwijze, waardoor symp

tomen, agressiviteit en metastasering sterk kunnen verschillen. 

De TNM-classificatie geldt alleen voor de gl.parotidea, 

gl.submandibularis en de gl.sublingualis ( • tabel 24.8). 

De algemene diagnostiek van speekselkliertumoren staat 

beschreven in hoofdstuk 20. Bij maligne speekselkliertumoren 

vindt diagnostiek naar metastasen plaats, zoals eerder in dit 

hoofdstuk is beschreven. 

De behandeling van een maligne speekselkliertumor is bij 

voorkeur chirurgisch, meestal gevolgd door radiotherapie. Ad-

juvante radiotherapie is veelal ge ïndiceerd,  omdat als gevolg van 

de ligging van de n.facialis meestal een beperkte chirurgische 

marge verkregen kan worden. Postoperatieve radiotherapie is 

ook ge ïndiceerd  bij tumorgroei langs of in zenuwen. Een speek

selkliercarcinoom in de gl.parotidea wordt op geleide van de 

n.facialis verwijderd door middel van een (oppervlakkige) paro-

tidectomie. Bij massale invasie van de zenuw dient deze (gedeel

telijk) te worden opgeofferd, waarna een primaire reconstructie 

van de n.facialis wordt nagestreefd. Wanneer herstel hierna on

 geacht wordt (bijvoorbeeld als gevolg van leeftijd) 

wordt een statische reconstructie verricht, waarbij de mondhoek 

en/of ooglid in een positie worden gebracht waarbij zo min mo 

gelijk klachten ontstaan. 

Bij een carcinoom van de gl.submandibularis wordt de ge

hele speekselklier verwijderd. 

Meestal zal, afhankelijk van het tumortype, tevens een (se

lectieve) halsklierdissectie worden verricht. Vanwege de per de

finitie krappe marges volgt vrijwel altijd bestraling. 

Gemiddeld bedraagt de vijfjaarsoverleving 50% maar deze 

kan dalen tot ongeveer 15% bij ongunstige prognostische ken

merken. Recidieven kunnen nog zeer lang na de behandeling 

ontstaan. 

De prognose van speekselkliertumoren is voornamelijk be

paald door een combinatie van gastheer-, klinische en patholo

gische tumorkenmerken, en uiteraard ook door de kwaliteit van 

de behandeling. Hiervoor bestaan tegenwoordig goede gevali

deerde prognostische modellen en softwarepakketten  www. 

oncologiq.nl;  www.uzleuven.be/parotid). 

In de directe omgeving van de gl.parotidea en ook in het 

speekselldierweefsel zelf komen talrijke lymfeldieren voor. Deze 

lymfeldieren liggen in het afvloedgebied van de hoofdhuid, de 

oogleden, de wang, de uitwendige neus en het uitwendige oor. 

Hierdoor kunnen ook lymfekliermetastasen van maligniteiten, 

zoals plaveiselcelcarcinomen en melanomen van de huid, van 

de hiervoor genoemde gebieden in de parotisregio ontstaan. De 

behandeling hiervan is in principe ook chirurgie, soms gevolgd 

door radiotherapie. 

24.7  

Maligne tumoren van de schildklier kunnen goed gedifferenti

eerd zijn, zoals de papillaire en folliculaire adenocarcinomen, 

of slecht gedifferentieerd, zoals het medullaire en anaplastische 

carcinoom. Soms worden metastasen in lymfeldieren of elders 

gevonden. I n 80% van de gevallen manifesteren schildkliercar

cinomen zich als een asymptomatische solitaire nodus. Hals

kliermetastasen zijn soms het eerste teken. Uitval van de mo 

biliteit van een stemband door ingroei in de n.recurrens is een 

laat symptoom. Een cytologische punctie is vaak richtinggevend 

voor de histologische diagnose. Op geleide van een schildklier-

scintigrafie en endocrinologisch onderzoek wordt het beleid 

bepaald. 

24.7 .1 Papillaire  

Papillaire carcinomen maken ongeveer 65% uit van de maligne 

schildkliertumoren. Ze komen vooral voor bij jongvolwasse

nen met een vrouw/manverhouding van 3 : 1. Blootstelling aan 
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 Tabel 24.9 Prognostische factoren van het papillair 

schildkliercarcinoom. 

2 4 . 7 . 4 Anaplastisch carcinoom 

zeer laag risico 

unifocaal 

 

laag risico 

 

>1  

geen kapseldoorbraak T2N0M0 

gunstige histologie ongunstige histologie 

hoog risico 

 

 

 Ml 

ioniserende straling verhoogt de kans op ontwikkeling van een 

schildkliercarcinoom. Meestal doen de tumoren zich voor als 

een asymptomatische koude nodus. De prognose is uitstekend 

(90% vijfjaarsoverleving). Er bestaan verschillende prognosti 

sche classificaties, die mede het geplande beleid kunnen bepalen 

 tabel 24.9). Door de toename van diagnostische radiologi 

sche onderzoeken voor andere redenen, worden vaak zeer kleine 

tumoren gediagnosticeerd, waarvoor soms geen behandeling 

noodzakelijk is. 

De behandeling bestaat uit een halfzijdige of totale thyro-

idectomie en soms een halsklierdissectie (halskliermetastasen 

komen voor i n 30-50% van de gevallen), gevolgd door postope

ratieve toediening van radioactief jodium en substitutietherapie 

met schildklierhormoon. 

Na de behandeling kunnen de thyroglobulinespiegel en het 

TSH gebruikt worden als marker voor  

Anaplastisch carcinoom komt voor bij oudere pati ënten.  Deze 

tumor heeft een zeer slechte prognose door de snelle en agres

sieve groei. De tumor is meestal inoperabel en overleving gedu

rende langer dan een jaar is zeldzaam. 

Bij alle typen schildkliertumoren kan aanvullende (chemo) 

radiotherapie of chemotherapie in  overwogen 

worden, vooral wanneer de tumor erg agressief is, zijn differen

tiatie verliest of als palliatieve behandeling. 

2 4 . 7 . 2 Folliculaire carcinomen 

Folliculaire carcinomen vormen ongeveer een kwart van de 

maligne schildkliertumoren. De behandeling is analoog aan die 

van het papillaire carcinoom. Ze hebben een redelijke prognose 

(80% vijfjaarsoverleving), maar ze neigen te metastaseren naar 

longen en skelet. In aanwezigheid van algemene metastasen is 

toch een thyro ïdectomie  met ablatieve radioactieve jodiumbe-

 aangewezen. Een variant is het  

dat een slechtere prognose heeft, doordat het nauwelijks gevoelig 

is voor I 1 3 1 . 

2 4 . 7 . 3  carcinomen 

Medullaire carcinomen maken 5% uit van de maligne schild

kliertumoren. Ze komen sporadisch voor of in het kader van een 

multipele endocriene neoplasie (MEN). Ze gaan uit van de para-

folliculaire  die calcitonine produceren. Verhoogde 

citoninewaarden hebben een belangrijke diagnostische waarde. 

Medullaire carcinomen hebben een vrij slechte prognose dooi

de lymfogene en hematogene metastasering. De behandeling is 

chirurgisch. Na behandeling kunnen de calcitonineserumspie-

 gebruikt worden als tumormarker. 




