Voor de praktijk

CBO-richtlijn ‘Larynxcarcinoom’
g.j.hordijk en j.h.a.m.kaanders*
Hoofd-halstumoren zijn relatief zeldzaam en de betreffende patiënten worden mede vanwege de complexiteit van de diagnostiek en behandeling meestal
verwezen naar de academische centra en de categorale
kankerinstituten. De hoofd-halstumorwerkgroepen van
deze behandelinstituten hebben zich verenigd in de
Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren (NWHHT).
De NWHHT stelde vast dat de vigerende behandelingsrichtlijnen van de diverse hoofd-halscentra aangaande
gelijke tumoren soms in nuance, maar soms ook essentieel verschilden.
Het larynxcarcinoom is de meest voorkomende tumor
in het hoofd-halsgebied. Om landelijke uniformiteit in
diagnostiek, behandeling, begeleiding en revalidatie te
verkrijgen werd een consensusbespreking geïnitieerd
door de NWHHT in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (CBO) en de
Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC); het doel
was te komen tot een richtlijn voor het larynxcarcinoom.
De richtlijn is zoveel mogelijk gebaseerd op betrouwbare literatuurgegevens (‘evidence-based’). Zo deze niet
beschikbaar waren, formuleerde de werkgroep zelf een
standpunt (‘opinion-based’). Hierbij werd de procedure
van richtlijnontwikkeling gevolgd zoals voorgesteld door
het CBO.1 Voor alle nuances en overwegingen die tot
een bepaald advies hebben geleid verwijzen wij naar de
oorspronkelijke consensustekst.2
epidemiologie en diagnostiek
Epidemiologie en vroege diagnostiek. Jaarlijks wordt bij
700 patiënten een larynxtumor vastgesteld.3 Dit betekent
dat per huisartsenpraktijk slechts eenmaal per 10-15 jaar
deze diagnose wordt gesteld. Het bij huisartsen geaccepteerde beleid om patiënten met een langer dan 3 weken bestaande heesheid voor verdere diagnostiek door
te verwijzen leidt tot een relatief hoog percentage gediagnosticeerd glottisch carcinoom in stadium I en II
(respectievelijk 60% en 20% van alle glottische carcinomen). Er zijn geen aanwijzingen dat het aanscherpen
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samenvatting
– Met de richtlijn ‘Larynxcarcinoom’ wordt beoogd bestaande
verschillen in behandelingsinzichten omtrent de diverse stadia
van het larynxcarcinoom op te heffen.
– Voor het diagnostisch traject zijn voor beeldvorming en verslaglegging aangaande het biopt strikte kwaliteitseisen opgesteld om patiënten zo goed mogelijk in een prognostische
categorie te kunnen plaatsen.
– Gelet op mogelijke vervolgbehandelingen is voor ernstige
dysplasie/carcinoma in situ een chirurgische behandeling de
eerste optie, bij voorkeur een laserbehandeling. Voor alle overige stadia wordt een larynxsparend beleid door middel van
radiotherapie voorgesteld.
– Slechts indien van radiotherapie onvoldoende soelaas wordt
verwacht bij volumineuze tumoren met invasie door het larynxskelet is chirurgisch ingrijpen de primaire behandeling.
– Revalidatie en begeleiding dienen aan vastgelegde minimumeisen te voldoen.
– Gezien de zeldzaamheid van de ziekte en de complexiteit van
de behandeling dient een patiënt met een larynxcarcinoom
minstens eenmaal in een hoofd-halscentrum te worden gezien.

van dit beleid het aantal in een vroeg stadium gediagnosticeerde tumoren doet toenemen.
De lage incidentie en de afwezigheid van specifieke
symptomen en klachten maken vroege diagnostiek van
het supraglottisch larynxcarcinoom voor de huisarts zeer
moeilijk. Bij klachten als heesheid en keelpijn/slikklachten die een ongewoon beloop hebben, moet men bedacht zijn op een maligniteit in de mond-keelholte zonder dat de exacte lokalisatie op dat moment al duidelijk
is. Gezien (a) het frequente vóórkomen van de aspecifieke klachten in de huisartsenpraktijk en de geringe incidentie van het supraglottisch larynxcarcinoom, (b) de
geringe voorspellende waarde van de klachten, (c) het
feit dat 92% van deze klachten spontaan verdwijnt binnen 4 weken,4 en (d) het feit dat 2 weken uitstel na deze
periode waarschijnlijk niet leidt tot een veel ongunstiger
ziektestadium, maar wel veel onnodige verwijzingen en
onnodige onrust (iatrogene schade) voorkomt, lijkt de
redelijkste optie: doorverwijzen naar de kno-arts bij langer dan 6 weken bestaande keelklachten.
Klinische diagnostiek. De mucosale uitbreiding van
het carcinoom en de beweeglijkheid van de stembanden
kunnen het betrouwbaarst worden vastgesteld met indirecte laryngoscopie of met fiberlaryngoscopie. Endoscopie tijdens narcose is noodzakelijk voor het verkrijgen van weefsel voor histologisch onderzoek.

De prevalentie van multipele primaire tumoren (synchrone en metachrone) bij patiënten met hoofd-halscarcinomen is blijkens een recente meta-analyse 15%.5 Bij
larynxcarcinomen worden de synchrone tumoren meestal in de long gevonden en in mindere mate in de bovenste lucht- en voedselwegen. Tijdens de endoscopie, waarbij de patiënt onder narcose is, kan men naast de
larynx ook de mondholte, de orofarynx en hypofarynx
inspecteren.
Gezien het grote belang dat de werkgroep aan het klinische onderzoek hecht, is ze van mening dat ook de patiënten met een als ‘klein’ aangeduid larynxcarcinoom
op zijn minst eenmaal in een hoofd-halsoncologisch centrum beoordeeld moeten worden. Dit heeft een tweeledig doel: in de eerste plaats kan daar bepaald worden
of laserchirurgie eventueel in aanmerking komt en in de
tweede plaats is vaststelling van de exacte uitbreiding
vóór radiotherapie van belang omdat men op basis hiervan, indien zich een recidief voordoet, de mogelijkheden
van een partiële larynxoperatie kan inventariseren.
Beeldvormende diagnostiek. De werkgroep is van mening dat CT of MRI geïndiceerd is bij alle larynxtumoren, uitgezonderd het carcinoom dat beperkt is tot één
stemband, zonder uitbreiding tot in de voorste commissuur en met normale beweeglijkheid. MRI heeft een
hogere sensitiviteit dan CT in het aantonen van kraakbeenaantasting, maar een lagere specificiteit.6 7 Het tumorvolume is een relevante prognostische factor voor
het optreden van tumorrecidief na bestraling.8 9 De kwaliteit van de volumemeting is afhankelijk van de ervaring
met zulke meting; daarom verdient het de voorkeur dat
volumemetingen in gespecialiseerde centra worden verricht.10 11
CT en MRI hebben wat de detectie van lymfkliermetastasen betreft een onderling vergelijkbare sensitiviteit
en specificiteit, beter dan die van palpatie.12 Voor de detectie van lymfkliermetastasen in de klinisch niet afwijkende hals echter heeft echogeleide punctie een hogere
sensitiviteit en specificiteit.12 Bij alle larynxtumoren –
behalve kleine glottische tumoren – waarbij op de CTof MRI-opname dubieus vergrote klieren gezien worden, is echogeleide punctie geïndiceerd.
Een echografisch onderzoek is niet compleet indien er
geen mogelijkheid bestaat tot cytologisch onderzoek
van een vergrote lymfklier. Om een hoge sensitiviteit en
specificiteit te verkrijgen moet men klieren met een minimale axiale diameter  5 mm puncteren. Bij de keuze
van de klieren dient men zich ook te laten leiden door
het drainagepatroon van het larynxcarcinoom.
Traditioneel wordt het onderzoek naar metastasen bij
een larynxcarcinoom beperkt tot het screenen op longmetastasen. Metastasen op andere locaties (lever, bot)
komen weinig voor, waardoor een routinescreening daarop niet gerechtvaardigd is.
Biopsie. Landelijke uniformering van de gehanteerde
terminologie voor de histologische beschrijving van het
gebiopteerde weefsel is noodzakelijk. De indeling van
Delemarre verdient vanwege de eenvoud de voorkeur.13
Een larynxbiopsie dient uitsluitsel te geven over het
al dan niet bestaan van een invasief plaveiselcelcarci-

noom. In geval van een epitheliale hyperplasie dient het
histologisch beeld dusdanig te worden omschreven dat
de afwijking zo nauwkeurig mogelijk kan worden gepositioneerd in het continuüm tussen enerzijds hyperplasie
zonder atypie en anderzijds carcinoma in situ. Het maken van onderscheid tussen carcinoma in situ en ernstige dysplasie is niet klinisch relevant aangezien de kans
op maligne ontaarding in beide gevallen gelijk is.14
behandeling
Ernstige dysplasie/carcinoma in situ. Er zijn sterke aanwijzingen dat ernstige dysplasie of carcinoma in situ uitgaande van de ware stembanden zonder behandeling bij
ongeveer de helft van de patiënten leidt tot conversie
naar invasief carcinoom.14 Er bestaat derhalve een indicatie voor behandeling. Het verdient de voorkeur om
ernstige dysplasie/carcinoma in situ van de ware stemband te behandelen met een endoscopische decorticatie,
waarbij wordt aanbevolen om dit met de CO2-laser te
doen.15 Als decorticatie op technische gronden of als
gevolg van de uitbreiding niet goed mogelijk is zonder
dat de functie van de stemband in gevaar komt, is
radiotherapie een goed alternatief. De endoscopische
decorticatie heeft een relatief voordeel boven radiotherapie doordat decorticatie meerdere keren op dezelfde
lokalisatie toegepast kan worden; radiotherapie kan dan
in reserve gehouden worden voor uitgebreidere recidieven of tweede primaire tumoren.
T1-larynxcarcinoom. De werkgroep is van mening dat
een glottisch T1-larynxcarcinoom16 het best kan worden
behandeld met radiotherapie, doch dat voor het oppervlakkig groeiende T1a-carcinoom endoscopische decorticatie een goed alternatief is (H.F.Mahieu, schriftelijke
mededeling, 1999).
In de literatuur worden 3 verschillende behandelingsopties als geaccepteerde behandeling voor het supraglottisch T1-larynxcarcinoom beschouwd: radiotherapie, endoscopische behandeling (meestal met een CO2laser) en horizontale supraglottische laryngectomie. In
het algemeen lijkt radiotherapie bij een dergelijk carcinoom de voorkeur te verdienen.17 Bij geselecteerde
patiënten is horizontale supraglottische laryngectomie
dan wel endoscopische resectie echter een gelijkwaardig
alternatief voor radiotherapie.18 19
Recidieven van T1-larynxcarcinoom worden in het algemeen behandeld met een andere therapievorm dan de
primaire behandeling. Dit betekent dat na radiotherapie
chirurgische behandeling is aangewezen. Bij geselecteerde patiënten kan men volstaan met een beperkte resectie: een verticale of horizontale hemilaryngectomie.
Na primaire chirurgische behandeling (laserchirurgie bij
een supraglottisch dan wel een beperkt glottisch carcinoom) bestaat de behandeling van het recidief uit radiotherapie.
T2-/T3-/T4-larynxcarcinoom. Omdat een functiesparende therapie de levensverwachting niet nadelig beïnvloedt, is bij elke patiënt met een larynxcarcinoom een
larynxsparende therapie de eerste keuze, ook indien er
sprake is van een gevorderd ziektestadium. Alleen indien lokale functionele beperkingen of het tumorvoluNed Tijdschr Geneeskd 2001 26 mei;145(21)
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me (> 3,5 cm3 voor glottische carcinomen) daartoe aanleiding geven, geniet primair chirurgische behandeling
de voorkeur.
Radiotherapie is de standaard voor larynxpreservatie.
Voor het T2-larynxcarcinoom16 met verminderde beweeglijkheid van de larynxhelft en het T3-/T4-larynxcarcinoom16 heeft geaccelereerde radiotherapie de voorkeur. Hiermee kan de lokale controle worden verbeterd.20 21 Er zijn aanwijzingen dat ook hyperfractionering
en combinaties van radiotherapie met chemotherapie of
hypoxische ‘sensitizers’ de resultaten van de behandeling kunnen verbeteren. Deze behandelingen worden
echter nog als experimenteel beschouwd.
Bij het supraglottisch larynxcarcinoom is voor geselecteerde patiënten een horizontale supraglottische laryngectomie dan wel een endoscopische partiële laryngectomie een gelijkwaardig alternatief voor radiotherapie,
mits strikte criteria aangaande tumoruitbreiding, slik- en
longfunctie in acht worden genomen.22 De combinatie
van een horizontale supraglottische laryngectomie met
postoperatieve radiotherapie kan leiden tot meer morbiditeit en een slechter functioneel herstel.23
Hals zonder klinisch waarneembare metastasen. De
kans op occulte halskliermetastasen bij het glottisch
T1-/T2-carcinoom met normale beweeglijkheid van de
larynx is zo gering dat er geen reden is voor electieve
behandeling van de hals.24 25 Ook voor het supraglottisch
T1-carcinoom zijn er aanwijzingen dat de kans op occulte kliermetastasen (mits de ziekte met behulp van
moderne radiologische technieken wordt gestadieerd)
 15% is, zodat er geen reden is om de hals electief te
behandelen.24 Bij het glottisch T2N0-carcinoom met verminderde beweeglijkheid van de larynx, het glottisch
T3-/T4N0- en het supraglottisch T2-/T3-/T4N0-larynxcarcinoom is het aannemelijk dat de kans op occulte
halskliermetastasen groter is dan 15%; daarom is daarbij electieve therapie van de halsklierstations aangewezen.24 26 Er zijn aanwijzingen dat bij subglottische uitbreiding (> 10 mm onder de rima) de kans op positieve
paratracheale lymfklieren rond de 30% ligt.27 Vandaar
dat bij keuze van primaire radiotherapie geadviseerd
wordt de paratracheale lymfklierstations in het bestralingsveld op te nemen.
Hals met klinisch waarneembare metastasen. Met radiotherapie wordt een goede regionale controle bereikt
bij halskliermetastasen met een diameter  3 cm.26 28
Voor klieren > 3 cm neemt de kans op regionale controle
met primaire radiotherapie af; hierbij kiest men veelal
voor een halsklierdissectie met, op indicatie, postoperatieve radiotherapie. De kans op lokale controle na radiotherapie voor het T2-/T3-/T4-larynxcarcinoom lijkt
onafhankelijk te zijn van de N-status.29 Het is derhalve
niet altijd noodzakelijk dat de therapievorm voor de
primaire tumor en voor de positieve halsklier(en) dezelfde is. Gezien het positieve stemsparende effect van
primaire radiotherapie lijkt het verantwoord om de hals
eventueel chirurgisch te behandelen en de primaire tumor in tweede instantie te bestralen.
Postoperatieve radiotherapie. De indicaties voor
postoperatieve radiotherapie ter vermindering van het
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lokaal/regionaal recidief worden gesteld op basis van
klinische, maar vooral histopathologische tumorkenmerken.30 31 Als er geen klinische contra-indicaties zijn,
begint de radiotherapie uiterlijk binnen 6 weken na operatie – bij voorkeur zo snel mogelijk postoperatief.
Recidief van T2-/T3-/T4-larynxcarcinoom. Een recidief na eerdere radiotherapie zal in het algemeen
behandeld worden met een totale laryngectomie. Een
beperkte larynxoperatie valt slechts te overwegen bij
patiënten met een als ‘klein’ aangeduid recidief van een
oorspronkelijk beperkt T2-/T3-/T4-larynxcarcinoom.
Indien de primaire behandeling heeft bestaan uit een
beperkte chirurgische ingreep is radiotherapie van het
lokale recidief een eerste optie. Indien geen halskliermetastasen aantoonbaar zijn, kan van een halsklierdissectie worden afgezien mits oorspronkelijk de hals ook
als N0 was geclassificeerd. Als in de hals bij primaire
behandeling reeds metastasen aanwezig waren, zal –
ongeacht de klinische status van de hals ten tijde van het
recidief – een halsklierdissectie worden verricht.
begeleiding, revalidatie en follow-up
Informatie en voorlichting. Het is onvermijdelijk dat de
patiënt een bepaalde periode in onzekerheid verkeert
over de uitslag van de diagnostiek en de daaraan verbonden vervolgstappen. Het is van groot belang deze
periode zo kort mogelijk te houden. Informatie over de
behandeling en de consequenties daarvan dient dan ook
zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de diagnose gegeven te worden aan de patiënt en diens naasten.
Ook de andere hulpverleners die bij de patiënt betrokken zijn, zoals de huisarts, dienen daarbij geïnformeerd
te worden. Naast ondersteuning door de familie en sociale ondersteuning, blijkt kwalitatief goede informatie
door de hulpverleners van invloed te zijn op het uiteindelijke resultaat van de revalidatie.32 Schriftelijk voorlichtingsmateriaal blijkt in een belangrijke behoefte te
voorzien, maar vooral in combinatie met mondelinge
voorlichting.
Psychosociale hulpverlening. Psychische problemen
komen veel voor bij patiënten met kanker in het hoofdhalsgebied, zowel voor als na de behandeling.33 Psychosociale begeleiding door de behandelaars en vroegtijdige onderkenning en vastlegging van psychische problemen zijn van groot belang. Het verdient aanbeveling
dat de patiënt gezien wordt door een hulpverlener met
speciale aandacht voor en deskundigheid in psychosociale problemen (bijvoorbeeld een verpleegkundige
of een maatschappelijk werkende). Lotgenotencontact
dient te worden aangeboden, in het bijzonder aan patiënten die een laryngectomie ondergaan.
Roken, alcohol en voeding. Overmatig alcoholgebruik
en roken verhogen het risico op postoperatieve problemen en versterken de acute bijwerkingen en de langetermijnbijwerkingen van de radiotherapie.34 35 Dit, gevoegd bij het verhoogde risico op tweede primaire
tumoren, betekent dat het multidisciplinaire team van
behandelaars veel aandacht moet geven aan het stoppen
met roken en het staken van overmatig alcoholgebruik
van de patiënt. Het controleren van het gewichtsverloop

vóór, tijdens en na de behandeling is noodzakelijk, ook
bij bestralingspatiënten, die vaak hun voedselinname
verminderen ten gevolge van de bestralingsmucositis.
Logopedie na radiotherapie. Meer aandacht voor begeleiding van bestraalde patiënten is noodzakelijk, omdat een aanzienlijk deel van hen na de radiotherapie
stemproblemen houdt.36 De werkgroep is van mening
dat de kwaliteit van de stem van elke patiënt die bestraald is wegens een larynxcarcinoom, op gezette tijden
(bijvoorbeeld na 6 maanden, 1 en 2 jaar) dient te worden geëvalueerd. Hiervoor kan een basisprotocol voor
stemonderzoek worden gebruikt, dat tenminste een korte vragenlijst over stemgebruik omvat. Als uit dit basisprotocol blijkt dat de patiënt stemproblemen heeft,
wordt een uitgebreidere stemanalyse aanbevolen. Dit
onderzoek kan, nadat overleg heeft plaatsgevonden met
arts, logopedist en patiënt, in individuele gevallen aanleiding geven om met stemtherapie te beginnen.
Stemgeving na laryngectomie: chirurgische en prothetische aspecten. Tijdens de revalidatieperiode na een totale laryngectomie kan de patiënt problemen ondervinden met het aanleren van een goede slokdarmspraak.
De oorzaak is veelal een verhoogde tonus of spasme van
het faryngo-oesofageale segment.37 Daarom wordt gepleit voor het uitvoeren van aanvullende chirurgische
procedures om dit te voorkomen.
Tijdens de laryngectomie moet men rekening houden
met de grootte en de vorm van het tracheostoma.
Hierdoor kan het gebruik van canules worden beperkt
en de toepassing van aanvullende tracheostomakleppen
en -filters worden vereenvoudigd.38 Dit draagt bij aan de
revalidatie van de patiënt en bevordert een goede pulmonale hygiëne. Stem- en spraakrevalidatie met behulp
van een stemprothese benadert perceptief het meest de
laryngeale stemgeving en is in vele opzichten superieur
aan de traditionele slokdarmspraak.39
Follow-up. Het volgens een vast schema controleren
van een patiënt die wegens een larynxcarcinoom een behandeling met curatieve intentie heeft ondergaan, heeft
als hoofddoel het vroegtijdig opsporen van een lokaal of
regionaal recidief. In Nederland bestaat er min of meer
consensus over de frequentie van deze controles, namelijk: eens per 2 maanden in het 1e jaar, eens per 3 maanden in het 2e jaar, eens per 4 maanden in het 3e jaar en
eens per 6 maanden in het 4e en 5e jaar; daarna eventueel nog eenmaal per jaar. Gegevens over de doelmatigheid van dit controleschema – en van andere schema’s –
ontbreken; totdat er nieuwe gegevens voorhanden zijn,
is het wenselijk dat dit schema gehandhaafd wordt.
Hypothyreoïdie komt na combinatiebehandeling meer
dan incidenteel voor. De genoemde frequenties variëren
van 6-30%. Men dient hierop bedacht te zijn en kan overwegen de schildklierfunctie routinematig te controleren.40
Het is gebleken dat een jaarlijkse thoraxröntgenfoto
voor vroege opsporing van een tweede primaire tumor
in de longen niet bijdraagt tot een langere overlevingsduur.41
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abstract
Professional guideline on larynx carcinoma
– The guideline ‘Larynx carcinoma’ aims at preventing divergent views on the treatment of different stages of larynx carcinoma between the major referral centres.
– Strict criteria are proposed for the radiological diagnostic
procedures and the pathology report in order to accurately
classify the patient in the appropriate prognostic category.
– Taking into consideration possible subsequent treatments,
surgery – preferably by laser – is proposed for severe dysplasia
and carcinoma in situ. For all other stages the treatment of
choice is radiotherapy as a larynx conserving therapy.
– Only in cases of massive tumour volumes with invasion
through the laryngeal skeleton where the chance of cure is low
with radiotherapy, surgery is the treatment of choice.
– Minimal criteria are described for rehabilitation and supportive care.
– Due to the relative rarity of the disease and the complexity of
the treatment, all patients with a laryngeal carcinoma should be
seen at least once in a dedicated head and neck clinic.
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Aanvaard op 26 januari 2001

Bladvulling
Over angst
Het gevoel van angst is voor ons niet nader psychologisch te
ontleden. Ieder kent het meer of min uit zijn eigen voelen.
Door de waarneming bij anderen en bij zich zelf kent hij er de
uitdrukkingsbewegingen van, die zeer karakteristiek zijn, maar
die wij hier op het oogenblik niet nader zullen beschrijven. Wij
weten door de waarneming aan ons zelf, dat angst en verdriet
twee verschillende gevoelens zijn, die qualitatief van elkaar
verschillen, die wij echter beide tot de z.g. affecten met negatieven gevoelstoon rekenen.
(Ned Tijdschr Geneeskd 1901;45II:195.)

