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neDeRlAnDse sAMenVAttInG en COnClusIe

hoofdstuk 1 

Algemene introductie van het begrip functionele inoperabiliteit bij gevorderde mondholte- en 

orofarynxcarcinomen. 

Er zijn twee behandelstrategieën voor gevorderde hoofd-halscarcinomen; chirurgie en 

chemoradiatie. Beide hebben vergelijkbare oncologische resultaten, maar verschillende factoren 

beïnvloeden het functionele resultaat. In het preoperatieve stadium wordt voor chirurgische 

behandeling de operabiliteit ingeschat. In dit verband wordt er van functionele inoperabiliteit 

gesproken, wanneer blijkt dat de tumor technisch resectabel is, maar dat het postoperatieve 

functionele resultaat na radicale resectie als onacceptabel wordt ingeschat. Tegenwoordig 

worden voor functionele inoperabiliteit van een mondholte- of orofarynxcarcinoom 

voornamelijk subjectieve argumenten aangewend, welke niet te verifiëren zijn. In de huidige 

wetenschappelijke literatuur wordt dit onderwerp niet beschreven alhoewel het van het 

grootste belang is om dit probleem onder de aandacht van hoofd-halschirurgen, -oncologen en 

-radiotherapeuten te brengen.

Het doel van dit proefschrift is om functionele inoperabiliteit van mondholte- en 

orofarynxcarcinomen te onderzoeken, door evaluatie van de huidige praktijk en klinische 

besluitvorming omtrent functionele inoperabiliteit. Mogelijkheden om dit klinische dilemma 

op te lossen worden geëxploreerd, mede door te zoeken naar objectievere parameters ter 

beoordeling van functionele inoperabiliteit. 

hoofdstuk 2 

Spreken en slikken na chirurgische behandeling van het lokaal gevorderde mondholte- en 

orofarynxcarcinoom: een systematische literatuur review.

Het doel van deze review is om spraak en slikken na chirurgie voor een gevorderd mondholte- en 

orofarynxcarcinoom te evalueren. 

Een systematische zoekactie (1993-2009) in de literatuur levert 1220 treffers op. De criteria voor 

inclusie in deze systematische review zijn: patiënten met een mondholte- of orofarynxcarcinoom, 

chirurgische behandeling, T-classificatie ≥ 2, aantal patiënten > 20, adequate beschrijving van het 

patiënten cohort en de tumorlokalisatie, spraak- en/of slikfunctie als uitkomst en laag risico op 

bias (volgens de Cochrane criteria). Twaalf studies voldeden aan de omschreven criteria.

De resultaten voor spraak meer dan 1 jaar na resectie van een mondholte- of 

orofarynxcarcinoom worden als redelijk tot goed beschreven, ook al wordt bij de meeste 
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patiënten spraak wel als afwijkend beoordeeld. Gemiddeld is de verstaanbaarheid van zinnen 

normaal (92-98%). Slikken is vaak verstoord, al voor de behandeling, en nog veel sterker na de 

behandeling. Aspiratie bij vloeibaar drinken komt voor bij 12% tot 50% van de patiënten. In 

het bijzonder na orofaryngeale resecties is de gemiddelde faryngeale transportfase verlengd. 

Postoperatieve radiotherapie verergert het functieverlies significant. Anatomische structuren 

belangrijk voor het behoud van de spraakfunctie zijn de mobiele tong en het palatum molle. 

Voor het slikken zijn de de tongbasis, het palatum molle, het palatum durum en de mondbodem 

belangrijke structuren. Prothetische aanpassingen (bijvoorbeeld een klosprothese) kunnen het 

functieverlies aanzienlijk beperken. 

Deze review toont aan dat chirurgie voor mondholte- en orofarynxcarcinomen functionele 

gevolgen kan hebben, in het bijzonder voor de slikfunctie, al zijn de patiënten aantallen klein en 

de uitkomstmaten van de geïncludeerde studies verschillend. 

hoofdstuk 3 

Het chirurgische dilemma van functionele inoperabiliteit bij mondholte- en orofarynxcarcinomen: 

huidige consensus over operabiliteit nopens de functionele gevolgen.

Om de grenzen van functionele inoperabiliteit in mondholte- en orofarynxcarcinomen in te 

schatten en om het eventuele huidige gebruik ervan te evalueren, is een e-mail enquête onder 

Nederlandse hoofd-halschirurgen en radiotherapeuten opgezet.

De respons op deze enquête is 93% (n=69). Antwoorden verschillen per kliniekgrootte en 

per discipline (radiotherapeuten versus hoofd-halschirurgen). Men is het erover eens dat het 

functieverlies na een totale glossectomie onacceptabel is. Onder de respondenten bestaat 

controverse over de functionele uitkomst van bepaalde chirurgische ingrepen, namelijk: 

•	 een bilaterale maxillectomie
•	 resectie van een tonsil en tongbasis carcinoom met verwijdering van de vallecula en  
 epiglottis
•	 een volledige palatum molle resectie.

Meningsverschillen zijn gevonden over de functionele inoperabiliteit van T3 en T4 

tongbasistumoren, gebaseerd op casusbeschrijvingen en MRI-scans (magnetic resonance 

imaging). De inschatting of in ieder geval één nervus hypoglossus kan worden gespaard lijkt een 

belangrijke factor voor functionele inoperabiliteit. 

De term functionele inoperabiliteit wordt klinisch gebruikt door 100% van de Nederlandse 

deskundigen in het besluitvormingsproces rond behandeling van lokaal gevorderde hoofd-

halscarcinomen. Volgens de experts die deelnamen aan deze enquête, leidt een primaire 

9



Chapter 9

166

totale glossectomie, of een subtotale glossectomie met opofferen van beide nervi hypoglossi, 

tot een onacceptabel functieverlies. In diverse casus wordt er geen overeenstemming over de 

operabiliteit waargenomen. De reacties variëren per arts, instituut en per patiënt. Functionele 

inoperabiliteit blijkt verschillend te worden geïnterpreteerd, wat de definitie moeilijk maakt. 

Het concept van functionele inoperabiliteit wordt klinisch gebruikt, daarom is het belangrijk dit 

onder de aandacht te brengen. 

hoofdstuk 4

Een wereldwijde enquête over de verwachte functie na chirurgie voor mondholte- en 

orofarynxcarcinomen.

Een e-mail enquête, vergelijkbaar met die beschreven in hoofdstuk 3, is opgezet om de 

behandeling van gevorderde mondholte- en orofarynxcarcinomen in de huidige praktijk in kaart 

te brengen, onder deskundigen in het internationale veld van hoofd-halsoncologie en -chirurgie. 

Respons op de enquête is 20% (n=179). Eenenvijftig procent van de respondenten gebruikt 

tegenwoordig de term functionele inoperabiliteit in de praktijk. Meer dan de helft van de 

respondenten vindt het functieverlies na resectie van een tumor onacceptabel als hiervoor 

beide nervi hypoglossi moeten worden meegenomen. In de Nederlandse enquête is dit 

percentage hoger, namelijk 84-97%. Het functionele resultaat na resectie van een tonsil- en 

tongbasiscarcinoom met invasie van de vallecula vindt 53% van de international experts 

onacceptabel, wat vergelijkbaar is met de Nederlandse enquete, waarvan 52% opteert voor 

functioneel onacceptabel in dit geval. Er worden meer geografische verschillen gevonden; 

respondenten uit Noord-Amerika zijn vaker geneigd om te kiezen voor chirurgische benadering 

dan de Europese respondenten. In oncologische instituten wordt de term functionele 

inoperabiliteit vaker gebruikt (73%) dan in academische ziekenhuizen (48%) en perifere klinieken 

(48%). 

Deze resultaten tonen aan dat de meningen over functionele inoperabiliteit verschillen, 

voornamelijk in geografische zin en per type kliniek. De meerderheid van de respondenten 

vindt een tumor functioneel inoperabel als voor radicale resectie beide nervi hypoglossi moeten 

worden opgeofferd, wat ook gevonden is in de Nederlandse enquête. Dit zou gebruikt kunnen 

worden voor het opstellen van internationale richtlijnen over functionele inoperabiliteit, met een 

‘level of evidence’ van 5 volgens Oxford Centre for Evidence-based Medicine, namelijk gebaseerd 

op de mening van deskundigen. 



Nederlandse samenvatting en conclusie

167

hoofdstuk 5 

Preoperatieve beeldvorming en radicaliteit bij maxillectomie patiënten.

Na een maxillectomie komen tumorpositieve snijranden vaak voor. Een groot deel van de 

tumoren die preoperatief worden beschouwd als operabel worden uiteindelijk niet compleet 

verwijderd. Deze retrospectieve studie werd uitgevoerd om de factoren die de radicaliteit 

van een maxillectomie beïnvloeden te evalueren, voornamelijk toegespitst op de rol van 

preoperatieve beeldvorming.

De medische dossiers van 69 patiënten die een maxillectomie ondergingen als primaire 

behandeling voor een plaveiselcelcarcinoom werden onderzocht. Meer dan 1/3 (39%) van alle 

resecties blijkt incompleet, met tumorpositieve snijranden aan de dorsale of dorsocraniale zijde 

in 2/3 van de gevallen. De tumoruitbreiding op de preoperatieve beeldvorming is gecorreleerd 

aan de radicaliteit van de resectie. Dorsale en craniale tumoruitbreiding is een significante 

risicofactor voor tumorpositieve snijranden (respectievelijk p=0.006 en p=0.031). Tumorpositieve 

snijranden zijn geassocieerd met een tweemaal zo hoog risico op overlijden (hazard ratio 2.4; 

95% betrouwbaarheidsinterval 1.2-4.9). 

Deze resultaten laten zien dat craniale en dorsale tumor uitbreiding op de preoperatieve 

beeldvorming leidt tot een significant verhoogd risico op tumorpositieve snijranden na een 

maxillectomie. Dit heeft een negatief effect op de overleving.

hoofdstuk 6

Mondfunctie na een maxillectomie en reconstructie met een klosprothese.

Defecten ten gevolge van een maxillectomie kunnen worden gereconstrueerd met een 

klosprothese of een vrij gerevasculariseerd weefseltransplantaat met microvaatanastomosen. 

Er is geen overeenstemming over de optimale methode. Uit de enquêtes over functionele 

inoperabiliteit blijkt dat 23% van de internationale en 48% van de Nederlandse respondenten de 

functie na een bilaterale maxillectomie onacceptabel vindt. Het doel is om bij 32 maxillectomie 

patiënten met een klosprothese functie te evalueren, met als uitkomstmaten de kauwfunctie, 

subjectieve mond- en slikklachten en maximale mondopening. De uitkomsten worden 

gerelateerd aan de uitgebreidheid van de resectie (volgens de Brown maxillectomie classificatie), 

aanwezigheid van eigen dentitie en adjuvante radiotherapie. 

Maxillectomie defecten variëren van 2-1 tot 4-B volgens de Brown classificatie. De meerderheid 

heeft een defect gegradeerd als 2-A of 2-B. De studiegroep bevat geen patiënten met een 

defect wat ingeschaald is als C in het horizontale vlak, wat duidt op een totale bilaterale resectie 

van de maxillae. De gemiddelde mixing ability test na 10 maal kauwen is 24.2 en na 20 maal 
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19.7, hetgeen vergelijkbaar is met edentate gezonde individuen. Geen enkele uitkomst wordt 

beïnvloed door de Brown classificatie. Radiotherapie beïnvloedt de gemiddelde mondopening 

significant (29.1mm versus 40.9mm, p=0.017) en ook de subjectieve functionele uitkomsten 

zijn slechter na radiotherapie. Edentate patiënten met een klos hebben slechtere functionele 

resultaten dan gedeeltelijk dentate patiënten, gemeten met de mixing ability test en de 

vragenlijst.

Concluderend, uit deze studie blijkt dat kauwfunctie na reconstructie van een 

maxillectomiedefect met een klos vergelijkbaar is met kauwfunctie in aanwezigheid van een 

volledige prothese. De grootte van de maxillectomieholte beïnvloedt het functionele resultaat 

niet significant, maar adjuvante radiotherapie resulteert wel in verminderde mondopening 

en geeft meer klachten van de mond en het slikken. Resterende dentitie heeft een positieve 

invloed op de kauwfunctie en op de subjectieve uitkomsten. Echter, wat betreft de functie na een 

bilaterale maxillectomie kunnen geen uitspraken worden gedaan, aangezien bij alle patiënten in 

deze studie nog een deel van de contralaterale maxilla is gepreserveerd.

hoofdstuk 7

Cine-MRI van het slikken bij patiënten met een gevorderd-stadium mondholte- en 

orofarynxcarcinoom: een feasibility studie.

Cine-MRI is een nieuwe techniek waarbij iedere 800ms opeenvolgende beelden gemaakt worden 

tijdens een beweging, resulterend in een dynamische weergave van deze beweging. Doel van 

deze studie is om te onderzoeken of cine-MRI van de slikact extra informatie oplevert naast de 

standaard onderzoeken bij patiënten met dysfagie na behandeling van gevorderd mondholte- en 

orofarynxkanker.

Vierendertig cine-MRI’s zijn gemaakt in 23 patiënten met een gevorderd mondholte- en 

orofarynxcarcinoom. Deze patiënten ondergingen ook een slikvideo. Kwaliteit van leven werd 

geïnventariseerd met een vragenlijst. 

Cine-MRI van het slikken in een midsaggitale doorsnede visualiseert de tumor (indien 

gelokaliseerd in dezelfde doorsnede) en omgevende belangrijke anatomische structuren. 

Postoperatief zijn de chirurgische reconstructies met vrije of gesteelde weefsel transplantaten 

goed zichtbaar. Een score is bedacht om de mobiliteit van de orofarynx te kwantificeren op zowel 

cine-MRI als slikvideo. Deze mobiliteitscore varieert van 9 (normale mobiliteit) tot 17 (extreem 

verminderde mobiliteit). De gemiddelde mobiliteitscore op cine-MRI voor behandeling is 10.8 en 

na de behandeling 12.4 (p=0.017). Dit toont aan dat na de behandeling de mobiliteit significant 

minder is dan voor de behandeling. Wanneer mobiliteitscores worden vergeleken met de 
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subjectieve uitkomsten van de vragenlijst, blijkt het dat verminderde mobiliteit op de cine-MRI 

significant gecorreleerd is aan slikklachten (Spearman’s correlatie coëfficiënt= 0.73, p= 0.04). 

Verminderde mobiliteit op de slikvideo is niet gerelateerd aan subjectieve slikklachten.

Cine-MRI is een veelbelovende nieuwe techniek en heeft aanvullende waarde boven de 

standaard onderzoeken om dysfagie bij patiënten met een mondholte- of orofarynxcarcinoom 

te evalueren. Een afwijkende cine-MRI blijkt significant gecorreleerd aan subjectieve slikklachten 

van patiënten. Cine-MRI maakt visualisatie van zowel de tumor als de slikdynamiek mogelijk, 

waardoor het ontwikkelen en de etiologie van dysfagie nauwkeurig kan worden gevolgd. 

Preoperatief kan de uitbreiding van de tumor in relatie tot de dynamische weke delen, die 

van belang zijn voor de slikactie, worden beoordeeld. Mogelijk kan cine-MRI op deze manier 

bijdragen aan de inschatting van functionele inoperabiliteit in de individuele patiënt. 

hoofdstuk 8

Ontwikkeling van een dynamisch model van de tong voor virtuele chirurgie. 

Het doel van deze studie is om een 3-dimensionaal model van de tong te ontwerpen. Het 

uiteindelijke toekomstige doel is de ontwikkeling van een dynamisch model van de mondholte 

en orofarynx voor virtuele chirurgie. Dit zal leiden tot een betere preoperatieve inschatting 

en visualisatie van de postoperatieve functie en zodoende het objectiveren van functionele 

inoperabiliteit. 

De finite-element-methode is gekozen om de tong te modelleren. Dit geometrische model 

verdeelt de tong in 480 elementen, verkregen door segmentatie van een MRI-volume-scan. 

Modellen van de individuele tongspieren worden volgens anatomische beschrijvingen ingericht 

en handmatig geactiveerd. Het model toont de verwachte tongbewegingen door activatie 

van aparte of gecombineerde spiergroepen. Verandering van de stijfheidsparameters geeft 

de mogelijkheid om ook andere weefseltypes te simuleren, zoals verlittekening na chirurgie 

of radiotherapie. Volume veranderingen worden gezien wanneer individuele spieren worden 

geactiveerd, maar aan het eind van de beweging bedraagt de volume verandering gemiddeld 

103%. 

Concluderend lijken deze eerste stappen in de ontwikkeling van een dynamisch 3-dimensionaal 

model van de tong veelbelovend. Activatie van tongspieren resulteert in realistische bewegingen 

van de virtuele tong. Verfijning is noodzakelijk om dit finite-element-model geschikt te maken 

voor toekomstige virtuele-chirurgie applicaties, om uiteindelijk preoperatief functionele 

inoperabiliteit in te kunnen schatten. 
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Conclusie

Dit proefschrift laat zien dat functionele inoperabiliteit een interessant klinisch concept is, wat 

bij de behandeling van een gevorderd mondholte- of orofarynxcarcinoom gehanteerd moet 

worden in de afweging van chirurgie en orgaansparende chemoradiatie. In Nederland is het 

begrip functionele inoperabiliteit geïntegreerd in de huidige praktijk van hoofd-halsoncologie. 

Volgens Nederlandse clinici zijn markante voorbeelden van functionele inoperabiliteit een 

primair tong(basis)carcinoom waarbij radicale resectie een totale glossectomie vereist, of een 

subtotale glossectomie met opofferen van beide nervi hypoglossi en arteriae linguales. Andere 

ingrepen blijken controversieel, bijvoorbeeld een volledige palatum molle resectie, een bilaterale 

maxillectomie en een resectie van een tonsilcarcinoom met medenemen van de vallecula en 

epiglottis. 

Wereldwijd is er geen overeenstemming over het concept functionele inoperabiliteit. Er zijn 

geografische verschillen, die mogelijkerwijs worden beïnvloed door financiële motieven of 

beschikbaarheid en ervaring met de verschillende technieken. Respondenten van onze e-mail 

enquête uit Noord-Amerika waren meer geneigd om te kiezen voor een primaire chirurgische 

benadering vergeleken met hun Europese tegenhangers, met name in vergelijking met de 

Nederlanders. De helft van alle internationale deskundigen in de enquête gebruikt de term 

functionele inoperabiliteit in de huidige praktijk. Dit toont het ontbreken van consensus. Een 

poging tot het vinden van overeenstemming zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door 

een internationale consensus vergadering in samenwerking met de International Federation of 

Head and Neck Oncology and Surgery (IFHNOS). 

Door een aanzienlijk deel van de respondenten in beide enquêtes wordt het functionele 

resultaat na een bilaterale maxillectomie als onacceptabel beschouwd. Ook voor bepaalde sinus 

maxillaris tumoren of mondholte tumoren met invasie van de maxilla is gecombineerde chemo- 

en radiotherapie een curatieve optie. Om functionele inoperabiliteit rondom een maxillectomie 

te onderzoeken, wordt deze patiënten groep verder onderzocht. Ten eerste werd het primaire 

doel, het oncologische resultaat, geëvalueerd en vervolgens het functionele resultaat.

Bij histopathologisch onderzoek van het resectie preparaat, blijkt dat ruim 1/3 van alle 

maxillectomieën tumorpositieve snijranden heeft, wat een negatieve invloed heeft op de 

algemene overleving. Tumoruitbreiding naar dorsaal en dorsocraniaal op de preoperatieve 

beeldvorming geeft een significant verhoogd risico op een incomplete resectie. Om tumorvrije 

resectieranden te behalen kan uitgebreidere chirurgie worden toegepast, bijvoorbeeld door 

middel van een orbita exenteratie of een craniofaciale resectie. Deze uitgebreidere resecties 

leiden tot toename van de postoperatieve morbiditeit, waardoor functionele inoperabiliteit in 

beeld komt.
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Het functionele resultaat blijkt relatief goed in de onderzochte patiënten die een maxillectomie 

hebben ondergaan en reconstructie met een klosprothese. Zolang een deel van de 

contralaterale maxilla resteert, wordt het functieherstel niet beïnvloed door de grootte van 

de maxillectomieholte. Adjuvante radiotherapie verergert wel slikklachten en trismus na de 

behandeling. Belangrijk om te vermelden is dat in deze studiegroep geen patiënten voorkomen 

die een bilaterale totale maxillectomie hebben ondergaan. 

Om het klinische dilemma functionele inoperabiliteit meer te objectiveren en zo het gebruik 

in de praktijk funderen, is naar innovatieve beeldvormende technieken gezocht. Cine-MRI is 

hier een goed voorbeeld van, want deze modaliteit maakt de tumor zichtbaar in relatie tot 

de dynamische structuren die belangrijk zijn voor slikken en spraak. Dit leidt tot een betere 

preoperatieve inschatting van de tumor en de omliggende dynamische weke delen, welke 

belangrijk zijn voor de functie. Bovendien kan dit bijdragen aan een betere inschating van het 

ontstaan van postoperatieve (en postradiotherapeutische) dysfagie.

 

Een dynamisch model van de mondholte en orofarynx, waarin virtuele chirurgie kan worden 

uitgevoerd, is in ontwikkeling. Dit zal het mogelijk maken de patiënt uiteindelijk ook te betrekken 

in het besluitvormingsproces rondom zijn of haar operatieve behandeling, met een weergave van 

het postoperatieve functionele resultaat. Hiermee kan functionele inoperabiliteit preoperatief 

individueel en objectief worden ingeschat. 

 

Concluderend, in dit proefschrfit wordt de huidige nationale en internationale praktijk en 

klinische besluitvorming omtrent functionele inoperabiliteit geëvalueerd. Een beeld wordt 

geschetst van welke experts het begrip reeds toepassen in de praktijk, en welke chirurgische 

ingrepen functioneel inoperabel worden gevonden. De besluitvorming over functionele 

inoperabiliteit bleek subjectief en variabel, met evidente geografische verschillen. De eerste 

stappen om functionele inoperabiliteit te objectiveren werden gezet met de ontwikkeling van de 

cine-MRI van het slikken en een dynamisch model van de mondholte en orofarynx. 9


