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hoofdstuk 1 geeft een kort overzicht van de epidemiologie, de stadiëring en behandeling 

van tumoren in het hoofd-halsgebied. De nadruk ligt op de orgaanbesparende behandeling: 

chemotherapie gecombineerd met radiotherapie (chemoradiatie). Op dit moment is 

chemoradiatie de eerste keuze bij functioneel inoperabele tumoren en bij patiënten met 

uitgebreide hoofd-hals-kanker, maar helaas betekent deze orgaanbesparende behandeling 

met chemoradiatie niet automatisch dat de functie gespaard blijft. Na het bespreken van 

de normale slikbeweging, worden de veelvuldig beschreven functionele beperkingen zoals 

slikproblemen, beperkte mondopening (trismus), stem en spraakafwijkingen en de vermindering 

van de algemene kwaliteit van leven in dit hoofdstuk beschreven. Daarnaast zijn verschillende 

revalidatiemethoden weergegeven, die de bij het kauwen en slikken betrokken structuren en 

spieren trainen.

In hoofdstuk 2 wordt een (systematisch) overzicht gegeven van de literatuur, gepubliceerd tussen 

januari 1997 en augustus 2007, die zich richt op de effecten van de tumor en chemoradiatie op 

functies zoals slikken, het openen van de mond, voeding, pijn en kwaliteit van leven bij patiënten 

met een voortgeschreden maligniteit in het hoofd-halsgebied. De literatuur is systematisch 

beoordeeld op kwaliteit en betrouwbaarheid van de studies, daarnaast is gezocht naar het 

bestaan van studies die (preventieve) evidence-based technieken of strategieën beschrijven 

die de nadelige gevolgen van de chemoradiatie beperken en/of behandelen. In totaal voldoen 

15 artikelen aan de inclusiecriteria, waarvan het merendeel zich concentreert op de slikfunctie, 

kwaliteit van leven en voeding. Twee studies rapporteren over pijn in het hoofd-halsgebied, maar 

geen enkele studie die voldoet aan de inclusiecriteria, rapporteert over trismus of vermindering 

van de mondopening. Slechts twee van de vijftien studies hebben logopedische oefeningen in 

hun protocol geïncludeerd, maar specifieke informatie over de oefeningen ontbreekt.

Gezien de nadelige effecten van chemoradiatie op de slikfunctie, voeding, mondopening, stem/

spraak en de schaarste aan data over preventieve revalidatie (beschreven in twee systematische 

literatuurstudies; hoofdstuk 2 en 7) is in het NKI-AVL een prospectieve gerandomiseerde 

studie opgezet (september 2006), met inclusie van 55 hoofd-halskanker patiënten. Aangezien 

het ethisch onverantwoord leek om een controlegroep te hebben waarbij de patiënten géén 

oefeningen kregen - de richtlijnen van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-halstumoren 

(NWHHT) zijn vrij dwingend in deze - werden de patiënten voorafgaand aan de behandeling 

gerandomiseerd in een standaard logopedische oefengroep of een experimentele oefengroep, 

die gebruik maakte van het “TheraBite Jaw Motion rehabilitation System” (Atos Medical AB, 

Zweden). Beide groepen kregen gelijkwaardige oefeningen om de slik- en kauwspieren te 

trainen. De keuze voor een experimentele arm met de TheraBite is gebaseerd op de literatuur, 
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die een goede therapietrouwheid rapporteerde met betrekking tot dit hulpmiddel, dat tevens 

effectief is voor de behandeling en mogelijke preventie van trismus. Alle patiënten hadden 

een stadium III-IV tumor uitgaande van de mondholte, neusholte, keelholte en/of larynx en zijn 

voorafgaande, tien weken en één jaar na de laatste bestraling, onderzocht aan de hand van 

een gestructureerd multidimensionaal protocol, te weten: röntgenslikvideo’s; stemopnames; 

lichaamsgewicht; maximale mondopening en gestructureerde vragenlijsten met betrekking tot 

dieet, pijn en algemene kwaliteit van leven. Tevens zijn de bestralingsvelden van de structuren 

die belangrijk zijn voor het slikken en kauwen in de analyse betrokken.

hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangssituatie (baseline) van de 55 geïncludeerde patiënten. 

Voorafgaand aan de behandeling waren al verscheidene functionele problemen zichtbaar 

waarvan slikproblemen, pijn en gewichtsverlies het meest voorkwamen. Een interessant 

resultaat is de discrepantie tussen de objectieve uitkomstmaten en hoe patiënten hun eigen 

functie beoordeelden. Voornamelijk betreffende de slikfunctie zijn verschillen gevonden, 

waarbij patiënten die aspireerden of laryngeale penetratie lieten zien (zich verslikten) dit niet als 

zodanig opmerkten. Deze baseline-resultaten laten zien dat een protocol dat zowel objectieve 

als subjectieve meetinstrumenten bevat noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in de 

daadwerkelijke functiestoornissen of problemen voorafgaand aan de chemoradiatie.

 

In hoofdstuk 4 worden de korte-termijnresultaten (gemiddeld 10 weken na de laatste 

radiotherapie) van deze rCT gepresenteerd. De belangrijkste conclusies voor de 49 patiënten 

die op moment van analyse tumorvrij en nog beschikbaar voor controleonderzoek waren, bleek 

dat de uitvoerbaarheid van de preventieve oefenprogramma’s goed was (alle patiënten waren 

binnen 1 week in staat om de oefeningen zelfstandig uit te voeren) en dat de therapietrouw 

bevredigend was (gemiddeld aantal dagen dat per week geoefend werd, was 4). Ondanks deze 

positieve bevindingen, hebben de preventieve oefeningen niet kunnen voorkomen dat er op 

de korte termijn een significante afname van de mondopening, de orale intake en het gewicht 

plaatsvond. Echter, door te vergelijken met een vergelijkbare in-huischemoradiatiestudie blijkt 

na tien weken het aantal sondevoedingafhankelijke patiënten in deze gerandomiseerde studie 

beduidend lager te zijn (37% t.o.v. 62%) dan de “historische” vergelijkbare in-huisstudie. Deze 

eveneens prospectieve chemoradiatiestudie is identiek, ook wat betreft de extra begeleiding 

door een onderzoeksassistent aan patiënten, uitgezonderd de preventieve oefentherapie die de 

patiënten in de gerandomiseerde studie (dit proefschrift) kregen. 

Tussen de standaard en experimentele oefengroepen is als enige significante verschil gevonden 

dat patiënten in de experimentele arm gemiddeld minder dagen in totaal hebben geoefend. Dit 

heeft echter geen invloed gehad op de (in beide groepen beperkte) functionele problemen. 
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Aan de hand van de korte-termijnresultaten kan dus geconcludeerd worden dat preventieve 

revalidatie (ongeacht in welke oefengroep patiënten terecht komen) haalbaar is bij patiënten met 

gevorderde hoofd-halskanker en dat de therapietrouw, ondanks de klachten die de tumor met 

zich meebrengt en de belasting van de chemoradiatie, redelijk goed blijkt te zijn. In vergelijking 

met de eerdergenoemde historische controle groep lijken de preventieve oefeningen tevens de 

functionele nadelige gevolgen van chemoradiatie te verminderen.

 

In hoofdstuk 5 worden de eerstejaars resultaten van de 37 op dat moment tumorvrije patiënten 

gepresenteerd. Na één jaar zijn er nog slechts minimale functionele problemen aanwezig. De 

slikfunctie, mondopening en het gewicht verslechteren bij 10 weken, maar verbeteren daarna. 

Echter, de baselineniveaus worden niet meer behaald. Naast minimale functionele problemen, 

blijkt er een associatie te zijn tussen het optreden van trismus één jaar na de behandeling 

en de maximale mondopening gemeten vóór de behandeling. Dit betekent dat baseline 

mondopeningmetingen bij patiënten die chemoradiatie krijgen, geïncludeerd zouden moeten 

worden in de huidige routineonderzoeken, zodat patiënten die het risico lopen trismus te 

ontwikkelen tijdig opgespoord, geïnstrueerd, gevolgd en zo nodig behandeld kunnen worden. 

Ook één jaar na de laatste radiotherapie zijn geen significante verschillen tussen de beide 

oefengroepen gevonden. Echter, in de experimentele groep bleek er geen sprake te zijn van 

trismus (een mondopening van 35 mm of kleiner), terwijl de 3 patiënten met trismus zich in de 

standaard groep bevonden. Dit verschil is statistisch echter niet significant (p=.096). Wanneer 

de resultaten van beide groepen tezamen vergeleken worden met de eerdergenoemde 

historische in-huischemoradiatiestudie, lijkt dit er wederom op te duiden dat preventieve slik –

en kaakoefeningen functionele problemen (zoals slikproblemen en een beperkte mondopening) 

op de lange termijn beperken. In deze gerandomiseerde studie was er slechts één patiënt (3%) 

afhankelijk van sondevoeding om het gewicht op peil te houden, vergeleken met 25% in de 

historische studie. 

In hoofdstuk 6 worden de bijwerkingen van de chemoradiatie met betrekking tot slikproblemen, 

trismus en xerostomie (een droge mond) na 10 weken en één jaar geanalyseerd in relatie tot 

radiatiedosis. Alle structuren die betrokken zijn bij het slikken, kauwen en het produceren van 

speeksel zijn ingetekend om de gemiddelde doses op die structuren te bepalen. Er blijken 

inderdaad dosiseffectrelaties te zijn tussen bijvoorbeeld patiënten die zich verslikten en de 

gemiddelde doses die zij op de onderste slikspier (constrictor pharyngeus inferior) hebben 

ontvangen. Echter, de significante dosiseffectrelaties die zijn gevonden met de objectief 

vastgestelde slik – en kauwfunctie blijken te verschillen met de relaties gevonden met de 

subjectieve slik- en kauwbelevingen van de patiënten. Tevens blijken deze relaties op de korte 
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en lange termijn te verschillen. Vergelijkbare resultaten zijn gevonden wanneer er werd gekeken 

naar de slik -en kauwstructuren die doses volumes van 40 Gy of meer hebben ontvangen. Deze 

resultaten bevestigen grotendeels bevindingen in de literatuur. 

Aangezien de invloed van de gemiddelde bestralingsdoses varieert per meetmoment en type 

onderzoek (subjectief of objectief) is het van belang dat er een multidimensioneel protocol met 

objectieve en subjectieve meetinstrumenten wordt gebruikt, dat zowel korte als lange termijn-

metingen bevat. Tot slot, hoewel er geen grenswaarden zijn gevonden voor de maximale 

radiatiedoses waaronder zich geen slikproblemen of trismus ontwikkelen, lijkt het toch 

raadzaam deze structuren standaard ‘in te tekenen’ tijdens de radiotherapieplanning en deze te 

betrekken bij de keuze van de bestralingsvelden, zodat de bestralingsdoses mogelijk beperkt 

kunnen worden, zoals nu ook al gebeurd met de speekselklieren. 

De laatste twee hoofdstukken van dit proefschrift (7 en 8) bespreken de mogelijke effecten van 

de tumor en de behandeling (chemoradiatie) op de stem en spraak ofwel op de communicatie. 

hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de literatuur, waarbij een systematische zoektocht is gedaan. 

De literatuur (gepubliceerd tussen 1991-2009) heeft als focus stem en spraakproblemen na 

chemoradiatie. De belangrijkste conclusie van de 20 artikelen die voldeden aan de inclusiecriteria 

(waarvan 14 studies betrekking hadden op stemproblemen en 10 op spraakproblemen) is dat 

er een grote variatie en niet veel consistentie en structuur in de gerapporteerde resultaten van 

deze studies blijkt te zijn. Veelal ontbreekt specifieke informatie betreffende de behandeling 

en zijn er geen baselinegegevens aanwezig. Daarnaast is er nauwelijks onderscheid gemaakt 

tussen de effecten van de tumor en die van de behandeling op de stem/spraak van patiënten. 

Dit onderscheid is vooral belangrijk omdat men kan verwachten dat tumoren in, of grenzend 

aan de geluidsbron (larynx / hypofarynx tumoren) meer stemproblemen zullen ontwikkelen, 

terwijl tumoren in, of grenzend aan het articulatiekanaal (mondholte, keelholte of neus tumoren) 

voornamelijk spraak (articulatie) problemen kunnen ontwikkelen. 

Over het algemeen blijken de verschillende studies uit de literatuur een verslechtering van 

de stem/spraak na chemoradiatie te rapporteren, met in de eerste paar maanden na de 

behandeling weer een verbetering. Op de lange termijn worden de uitgangsniveaus niet behaald. 

De stem blijft afwijkend als gevolg van de chemoradiatie. Op basis van dit literatuuroverzicht 

kan er geconcludeerd worden dat er een dringende behoefte is aan gestructureerde, 

gestandaardiseerde, multidimensionele stem- en spraakonderzoeken voor patiënten met 

gevorderde hoofd-halstumor die behandeld (gaan) worden met chemoradiatie. Een dergelijk 

beoordelingsprotocol is daarom opgenomen in deze gerandomiseerde studie en een deel van 

de stem- en spraakresultaten is beschreven in hoofdstuk 8.
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hoofdstuk 8 beschrijft de perceptieve oordelen van ervaren luisteraars en patiënten 

beoordelingen met betrekking tot de stem en spraak van alle 55 geïncludeerde patiënten met 

hoofd-halskanker. Aan de hand van stemopnames van een standaard Nederlandse tekst en 

een articulatietaak vóór (N=55), 10 weken na (N=49) en 1 jaar na chemoradiatie (N=37) zijn 

de verschillende opnames geëvalueerd op GBrAS-parameters (Grade/algehele stemkwaliteit; 

Breathiness/heesheid; roughness/schorheid; Asthenia/zwakte; Strain/geknepenheid) en de 

parameters toonhoogte, nasaliteit, algemene verstaanbaarheid en droge mond. Qua articulatie 

zijn geëvalueerd: de algemene articulatie en de [p], [t], en [k]. Om de verschillende stemmen 

te beoordelen kregen de ervaren luisteraars 2 fragmenten te horen van dezelfde patiënt maar 

van verschillende meetmomenten (10 weken na vs. vóór, 1 jaar na vs. 10 weken na en 1 jaar 

na vs. vóór chemoradiatie). Aan de hand van een 7-punts schaal (variërend van -3 -slechter 

tot +3 -beter) werd de luisteraars gevraagd een beoordeling te geven op de bovenstaande 

stemparameters. Met behulp van de Comparitive Mean Opinion Score werden de significante 

relaties berekend. Patiënten beoordelingen werden geëvalueerd met behulp van een 

gestructureerde studiespecifieke vragenlijst.

De resultaten van dit luisterexperiment lieten zien dat 10 weken na de chemoradiatie stem/spraak 

significant slechter werden beoordeeld dan vóór de behandeling qua algemene stemkwaliteit, 

geknepenheid, nasaliteit, schorheid en toonhoogte. Na 1 jaar bleek de stem significant minder 

zwak dan vóór chemoradiatie. De articulatie toont geen perceptieve verschillen gedurende 

de observatie periode. Patiënten beoordelen hun stem zelf als goed op alle meetmomenten 

(gemiddeld een score van 18 van de maximale 20), maar na 1 jaar geeft 70% van hen wel 

aan dat de “stem niet is zoals die vroeger was”. Ook klinken stem en spraak van larynx-

hypofarynxpatiënten na 1 jaar significant meer geknepen dan die van de overige patiënten. Tot 

slot, blijkt er een correlatie te bestaan tussen de beoordelingen van de ervaren luisteraars en die 

van patiënten wat betreft de algemene stemkwaliteit vóór, versus 10 weken na chemoradiatie.

Aan de hand van dit luisterexperiment en de patiëntenoordelen kan dus geconcludeerd worden 

dat de effecten van chemoradiatie het grootst zijn 10 weken na de behandeling, maar dat deze 

afvlakken in de daarop volgende maanden tot 1 jaar. Echter, de meerderheid van de patiënten 

geeft op dat moment aan nog niet het uitgangsniveau te hebben bereikt. Vergeleken met de 

bovengenoemde historische in-huisstudie (waarbij patiënten geen preventieve oefentherapie 

kregen), lieten de patiënten in de huidige studie minder functionele stem/spraakproblemen zien. 

Aangezien alle patiënten alleen preventieve slik– en kaakoefeningen hebben gekregen die gericht 

zijn op het trainen van de slik –en kaakspieren, kunnen we niet beoordelen wat de effecten 

hiervan zijn geweest op de stem en spraak. Dat dit resultaat beter lijkt dan in de historische 

studie, kan wellicht verklaard worden door het fenomeen van neuro-plasticiteit. Dat wil zeggen, 

het trainen van de slikfunctie heeft mogelijk ook effect op de stem en/of spraak (en vice versa). 
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De resultaten uit mijn promotieonderzoek hebben er onder andere toe geleid dat alle patiënten 

die voor chemoradiatie in aanmerking komen, preventieve logopedie krijgen. Daarnaast is 

binnen het NKI-AVL een multidisciplinair (preventief) revalidatieprogramma ontwikkeld, zodat 

niet alleen de chemoradiatie patiënten, maar ook alle andere hoofd-halskankerpatiënten zo 

optimaal mogelijk behandeld kunnen worden, om hun plek in de maatschappij weer te hervinden.




