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Samenvatting 

In de laatste 30 jaar is het behandellandschap voor patiënten met een vergevorderd stadium 

(T3 en T4) larynxcarcinoom (strottenhoofdkanker) of hypofarynxcarcinoom (onderste 

keelholtekanker) ingrijpend veranderd; het gebruik van orgaansparende behandelingen 

(chemo)radiotherapie ((C)RT) is toegenomen en het toepassen van primaire chirurgie (totale 

laryngectomie; TL) is afgenomen. Temeer daar TL vaker als laatste redmiddel moet worden 

ingezet na voorgaande (C)RT, is het ook belangrijk om, naast aandacht voor functionele en 

oncologische uitkomsten, de postoperatieve zorg en het postoperatief herstel en revalidatie na 

een TL te blijven monitoren in dit veranderde behandellandschap. Dit proefschrift beschrijft en 

bediscussieert deze onderwerpen, zowel op instituuts- als op nationaal niveau. In het inleidende 

hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het tijdstip waarop de orale voeding na de operatie wordt 

hervat, en op de incidentie en de voorspellende factoren van faryngocutane fistelvorming (FCF), 

een ernstige postoperatieve complicatie. Ook worden revalidatie aspecten zoals stem- en 

longrevalidatie en de positionering van bepaalde medische hulpmiddelen in dit veranderende 

behandellandschap besproken. 

Er zijn twee kwesties met betrekking tot zorg en herstel in de periode na een totale 

laryngectomie waar meer aandacht naar uit is gegaan de afgelopen jaren. De eerste kwestie is 

het moment van het hervatten van de orale voeding na de operatie. De tweede kwestie is het 

ogenschijnlijk groeiende probleem van FCF dat wordt toegeschreven aan de groeiende 

incidentie van “salvage” TL. Deze operatie wordt uitgevoerd na eerdere niet succesvolle (C)RT, 

of ter verwijdering van een disfunctionele larynx na orgaansparende behandeling. Deel 1 van dit 

proefschrift gaat in op bovenstaande twee kwesties. Veel hoofd-halschirurgen stellen het 

moment van starten met orale voeding uit tot dag 10-12 na de operatie omdat gedacht wordt dat 

FCF hierdoor kan worden voorkomen of de kans op deze complicatie afneemt. Er is weinig 

bewijs ter ondersteuning van deze veronderstelling terwijl er verschillende argumenten zijn ten 

gunste van het vroeg hervatten van de orale voeding. In hoofdstuk 2 wordt een retrospectieve 

studie bij 247 patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek beschreven. In deze studie hebben 

we gekeken naar het effect van het moment van starten met orale voeding op FCF. In de 

periode begin 2000 tot halverwege 2006 werd een protocol toegepast waarin “laat” werd 

begonnen met orale voeding (start op postoperatieve dag 10-12; de late groep). In de periode 

halverwege 2006 t/m halverwege 2012 was een protocol van kracht waarin “vroeg” werd gestart 

met orale voeding (start op postoperatieve dag 2-4; de vroege groep). Beide groepen waren 

vergelijkbaar wat betreft geslacht, leeftijd, locatie van de tumor en de indicatie voor de TL. 



Patiënten in de late groep (N=140) hadden een iets gunstigere ASA-score dan de vroege groep 

(N=107) (p=0.047). Dit verschil was niet geassocieerd met het ontstaan van FCF (p=0.417). De 

mediane dag van starten met orale voeding was dag 11 (range 6-103) in de late groep en dag 3 

(range 2-84) in de vroege groep (p=0.001), wat impliceert dat de verschillende protocollen in de 

praktijk goed nageleefd zijn. Het verschil in FCF% tussen de twee groepen (25% in de late 

groep versus 32% in de vroege groep) was statistisch niet significant (p=0.255). Deze studie 

suggereert dat vroeg starten met orale intake na een totale laryngectomie veilig is en niet leidt 

tot een significante toename van FCF.  

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens een retrospectief status onderzoek gepresenteerd betreffende 

217 opeenvolgende patiënten die tussen 2000 en 2010 behandeld zijn middels een TL. Het doel 

van deze studie was het identificeren van voorspellende factoren voor FCF. Uit deze studie is 

naar voren gekomen dat 57 van 217 (26.3%) patiënten na een TL te maken hadden met FCF. 

Dit percentage was 17.1% (12 van 70) bij patiënten na een TL als primaire behandeling van een 

larynx- of hypofarynxcarcinoom, 25.5% (25 van 98) bij patiënten die geopereerd moesten 

worden voor een recidief, 37.5% (9 van 24) na een TLE ter behandeling van een tweede 

primaire tumor en 44.0% (11 van 25) na een TL ter verwijdering van een disfunctionele larynx. 

Voorspellende factoren voor het ontstaan van FCF waren hypofarynxkanker (OR, 3.67; 95% CI, 

1.74-7.71; p=0.001), een albumine waarde van minder dan 40 g/L (OR, 2.20; 95% CI, 1.12 tot 

4.33; p=0.022), voorafgaande (C)RT (OR, 3.38; 95% CI, 1.34 tot 8.52; p= 0.010), meer 

uitgebreide farynxresectie (p=0.001) en farynxreconstructie (p=0.002). Deze voorspellende 

factoren zijn niet verrassend, want zijn ook al eerder beschreven door veel andere 

onderzoekers. De mediane overleving was 30 maanden (95% CI, 17.5-42.5) en de tweejaars 

overlevingskans was 54%. Het ontstaan van FCF had geen invloed op de overlevingskans van 

de patiënten. 

Het ontstaan van FCF wordt vaak onderzocht in studies waarbij slechts één centrum betrokken 

is. Dit maakt het maken van valide vergelijkingen tussen verschillende centra onmogelijk, wat 

relevant kan zijn om de kwaliteit van zorg, op nationaal niveau, inzichtelijk te maken. Ook 

kunnen deze inzichten ervoor zorgen dat behandelprotocollen in de individuele centra worden 

aangepast. In hoofdstuk 4 hebben we daarom een audit opgezet waaraan alle 8 primaire 

Nederlandse hoofd hals centra (NWHHT) hebben deelgenomen. Driehonderdvierentwintig 

patiënten die in 2012 en 2013 een TL hebben ondergaan zijn geïncludeerd in dit retrospectieve 

status onderzoek. De incidentie van FCF is onderzocht in de gehele populatie, maar ook in de 

individuele centra. Het identificeren van voorspellende factoren was ook onderdeel van deze 



studie. Middels deze set voorspellende factoren konden voor elk afzonderlijk centrum FCF 

‘prestatie cijfers’ (FCF% in centrum X minus het ‘voorspellende’ FCF% in centrum X) berekend 

worden. Met behulp van deze cijfers was het mogelijk om een zinvolle vergelijking tussen centra 

te maken, omdat er rekening kan worden gehouden met een verschil in patiënten samenstelling 

in de verschillende centra. Naast het verzamelen van data is er ook een vragenlijst verspreid 

onder de leden van de NWHHT ter ondersteuning van de data. Uit de audit kwam naar voren 

dat 25.9% van de gehele studiepopulatie na een TL te maken had met FCF. Het multivariabele 

predictiemodel wees uit dat een eerdere niet-succesvolle (C)RT behandeling gecombineerd met 

een lange periode tussen deze behandeling en de uiteindelijk noodzakelijke TL, eerdere 

tracheotomie, subtotale faryngectomie, nekdissectie en een BMI < 18 de beste voorspellers 

waren voor de ontwikkeling van FCF. Er waren vrij grote verschillen in FCF% tussen de 

deelnemende centra, die voor het grootste deel echter verklaard konden worden door de 

verschillen in de (gunstigere of ongunstigere) samenstelling van de patiëntenpopulaties. 

Anderzijds moet ook vermeld worden dat niet alle verschillen verklaard konden worden met 

behulp van het multivariabele model; zo presteerde een centrum qua FCF% duidelijk minder 

goed dan verwacht. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de chirurgen in dit 

centrum een andere (horizontale) farynxsluitingstechniek hanteerden. Deze laatste informatie 

werd verkregen uit de vragenlijsten die we terugkregen van de verschillende centra. Het was 

enigszins teleurstellend dat dit gegeven en andere chirurgische details frequent afwezig waren 

in de operatieverslagen en daarom niet meegenomen kon worden in onze data analyse. De 

samenhang tussen een (gemodificeerde) radicale nekdissectie en een (toegenomen) risico op 

FCF suggereert dat deze chirurgische handeling alleen toegepast moet worden wanneer dit 

echt onvermijdelijk is, en dat, indien oncologisch verantwoord, de optie om alleen klieren voor 

vriescoupe onderzoek te verwijderen de voorkeur verdient.  

In deel 2 van dit proefschrift, wordt er aandacht besteed aan stem- en longrevalidatie na een 

TL. Een retrospectieve cohortstudie over alle patiënten die in de periode 2000-2012 in het 

Antoni van Leeuwenhoek een TL hebben ondergaan, inclusief de plaatsing van een 

stemprothese (SP), wordt besproken in hoofdstuk 5. We hebben gekeken naar de mediane 

levensduur van de standaard Provox 2 en de Vega stemprothese. Die was respectievelijk 63 

dagen en 66 dagen. Voor de ‘probeemoplossende’ ActiValve Light en Strong SP was dit 

respectievelijk 143 en 186 dagen. Uit een multivariabele analyse kwam naar voren dat ‘salvage’ 

TL en een TL ter behandeling van een disfunctionele larynx (in vergelijking met een primaire TL) 

geassocieerd waren met een kortere levensduur van een SP. Lekkage door de SP heen was de 



meest voorkomende reden voor het wisselen ervan en dit werd in 70% van de gevallen 

gerapporteerd. Dit percentage is vergelijkbaar met de 73% gerapporteerd in een eerdere studie 

over de periode 1988-1999 uit ons centrum. Bijna de helft van de patiënten (48%) hadden af en 

toe te maken met problemen gerelateerd aan de tracheoesofageale punctie (TEP) waarin de SP 

geplaatst is. Dit betrof 12% van de stemprothesewisselingen. Het bleek dat patiënten die ooit 

een ActiValve SP hadden gehad een significant hoger risico hadden op dit probleem. Dit 

suggereert dat men bij patiënten die een verkorte levensduur van de SP ontwikkelen, de 

primaire reden voor het plaatsen van een ActiValve, mogelijke oorzaken voor deze TEP 

problematiek, zoals reflux en vernauwing van de farynx, moet opsporen. Als we de vergelijking 

maken met het eerdergenoemde historische cohort, en ook recente literatuur raadplegen, wordt 

duidelijk dat de levensduur van standaard SP (Provox 2 en Vega) is afgenomen, hetgeen 

waarschijnlijk veroorzaakt is doordat relatief meer patiënten een TL hebben ondergaan na 

eerdere niet succesvolle (C)RT. Ook lijkt het er op dat complicaties niet vaker voorkomen, maar 

dat er wel meer patiënten zijn geweest die te kampen hadden met deze complicaties. 

Desalniettemin, is de klinische betrouwbaarheid en validiteit van stemrevalidatie met behulp van 

een SP nog steeds gedegen.  

Hoofdstuk 6 beschrijft te resultaten van een multicenter korte- en lange termijn studie naar de 

klinische haalbaarheid van een nieuwe automatische spreekklep (ASK) met geïntegreerde 

warmte- en vochtwisselaar (HME) voor gelaryngectomeerden (de Provox FreeHands 

FlexiVoice). Deze spreekklep maakt het mogelijk om zowel ‘automatisch’ (handenvrij) als 

middels het afsluiten van het tracheostoma met een vinger te kunnen spreken. Aan veertig 

patiënten werd gevraagd om dit nieuwe medische hulpmiddel gedurende een half jaar te 

gebruiken. De primaire uitkomstmaat was lange termijn therapietrouw. Uit de studie bleek dat 

15/40 (37.5%) patiënten het nieuwe hulpmiddel, met een gemiddelde gebruiksduur van 12.64 

uur per dag (SD ± 5.03), dagelijks hadden gebruikt. Tien van de 40 patiënten (25%) hadden het 

hulpmiddel wel gebruikt, maar niet dagelijks. De gemiddelde gebruiksduur voor deze groep was 

3.76 uur per dag (SD ± 2.07). De resterende 15 patiënten (37.5%) besloten te stoppen met het 

gebruik van de ASK. Zestig procent van de 25 lange termijn gebruikers gebruikten beide 

mogelijkheden om te kunnen spreken (automatisch en handmatig). Onvoorspelbare kleefkracht 

van de stomapleister was de belangrijkste reden om te stoppen met het gebruik of om de ASK 

niet dagelijks te gebruiken. Uit de studie kwam naar voren dat 40 (45%) patiënten de voorkeur 

hadden voor de FlexiVoice, 16/40 (40%) voor hun gebruikelijke HME, 3/40 (7.5%) liever hun 

gebruikelijke ASK gebruikten en 1 patiënt (2.5%) aangaf geen voorkeur te hebben. Bij 2 



patiënten ontbrak deze informatie. Deze studie laat zien dat deze nieuwe ASK, met zijn nieuwe 

mogelijkheden en betere HME functie, een bruikbaar medisch hulpmiddel lijkt te zijn en het voor 

meer gelaryngectomeerde patiënten in dit cohort mogelijk heeft gemaakt om ‘handenvrij’ te 

kunnen spreken.  

Om HMEs en/ ASKs te bevestigen gebruiken de meeste patiënten peristomale pleisters. In 

hoofdstuk 7 wordt een prospectieve multicenter cross-over studie bij 32 patiënten om de 

toegevoegde waarde van een nieuwe stomapleister vast te stellen gepresenteerd. In dit 

hulpmiddel (StabiliBase Optiderm; SBO) is de stabiele conische basis van de Provox 

StabiliBase (SB) gecombineerd met het huidvriendelijke hydrocolloid materiaal van de OptiDerm 

(OD) pleister. Deelnemers aan de studie werd gevraagd om de SBO te vergelijken met zowel 

de OD als met hun gebruikelijke pleister. Zestig procent van de patiënten had een voorkeur voor 

hun gebruikelijk stomapleister, 23% had een voorkeur voor de SBO en 17% gaf aan geen 

voorkeur te hebben. Er werd gevraagd aan de patiënten om de SBO te vergelijken met de OD 

en 43% van de patiënten gaf aan een voorkeur te hebben voor de SBO, 40% voor de OD en 

17% had geen voorkeur. Concluderend kan gezegd worden dat de meeste patiënten een 

voorkeur hadden voor hun gebruikelijke pleister. Toch was er een subgroep patiënten die een 

voorkeur had voor de SBO. Dit waren patiënten die de SB pleister, vanwege de stabiele basis, 

als standaard pleister gebruikten, maar op zoek waren naar een meer huidvriendelijk alternatief. 

De studie suggereert dat dit nieuwe medische hulpmiddel een waardevolle toevoeging is aan 

het al bestaande assortiment van peristomale pleisters en een bijdrage levert aan de verdere 

verbetering van de opties voor de bevestiging van een HME/ASK.  

In hoofdstuk 8 wordt een studie beschreven ten aanzien van de rol die textiele stoma 

bedekkers (bef) in het bestaande arsenaal van producten voor pulmonaire revalidatie voor TL 

patiënten kunnen spelen. Dit onderzoek bestond uit een ex vivo laboratorium studie om de 

bevochtigingscapaciteit van een groot aantal potentiële befs en een standaard HME vast te 

stellen. Daarnaast werd een klinische cross-over studie uitgevoerd om de ervaringen van 

patiënten ten aanzien van een bef in kaart te brengen en of zij een dergelijk hulpmiddel in de 

praktijk (willen) gebruiken. De ex vivo studie wees uit dat de bevochtigingscapaciteit van de 

geteste befs erg verschillend was. De beste waarde van 13.7 mg/L werd gevonden voor een 

standaard commerciële bef, die echter zakte naar 8.5 mg/L indien lucht kon weglekken 

vanonder de bef. De beste bevochtigingscapaciteit werd bereikt indien de bef werd 

gecombineerd met een standaard HME (14.5 mg/L). Uit de klinische studie kwam naar voren 

dat patiënten die standaard een HME gebruikten, befs niet prettig vonden vanwege het feit dat 



spreken minder makkelijk was, het hulpmiddel snel vies werd en dat een bef minder effectief 

was ten aanzien van het verminderen van hoestprikkels en slijmproductie. Alhoewel patiënten 

die standaard een HME gebruikten een bef dus minder prettig vonden, kan zo’n textiele stoma 

bedekker toch zorgen voor een significante bevochtiging van de lucht, vooral als luchtlekkage 

vanonder de bef wordt voorkomen. Dit hulmiddel is dan ook zeker aan te raden als het dragen 

van een HME geen optie is.  

In hoofdstuk 9 worden alle resultaten van dit proefschrift bediscussieerd en worden ideeën 

voor mogelijk toekomstig onderzoek geformuleerd.  


