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Hoofd- en halstumoren

Epidemiologie
Symptomatologie
Diagnostiek
Therapeutische opties

Dienst Hoofd- en Halsheelkunde

www.uzgent.be

hoofdhals@uzgent.be
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 Geen echte specifieke entiteit, eerder een groep van 
tumoren die ontstaan vanuit de verschillende anatomische
structuren van het hoofd-hals gebied: 

 slijmvliezen

 speekselklieren

 huid

 maxillofaciaal massief: bot en weke delen

 6de meest voorkomende groep van kwaadaardige
aandoeningen

Epidemiologie Hoofd-Halstumoren

Epidemiologie - histologie

90% van de tumoren zijn afkomstig van het plaveiselepitheel: 
normale aflijning van het slijmvlies
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Nieuwe tumoren 2016
België

Totaal Hoofd-hals %

Man 40661 2039 5

Vrouw 35035 689 1,9

Epidemiologie
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Hoofd-halstumoren incidentie 
per leeftijd 2016

Hoofd-Halstumoren 2016
België

Man # Man % Vrouw # Vrouw %

Lip/Mondholte 455 22,3 219 31,7

Nasopharynx 45 2,2 18 2,6

Oropharynx 561 27,5 235 34

Hypopharynx 237 11,6 44 6,3

Larynx 501 24,5 77 11

Neus/Sinus 95 4,6 24 3,5

Speekselklier 85 4,1 68 9,8

Totaal 2039 689
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Lip en mondholte

Man # Man % Vrouw # Vrouw %

Lip 37 8 19 8

Tong 178 39 87 40

Gingiva 54 12 28 13

Mondbodem 123 27 52 24

Andere lokalisaties 63 14 33 15

455 219

Trends in incidentie hoofd-halstumoren 2016
Vlaanderen
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Epidemiologie - histologie

90% van de tumoren zijn afkomstig van het plaveiselepitheel: 
normale aflijning van het slijmvlies

Amplification, up/down regulation or deletion
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Epidemiologie - etiologie

Tabagisme

Ethylisme

Cumulatief effect !

Epidemiologie - etiologie

Human PapillomaVirus 16 
(en 18) en 
orofarynxtumoren
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Oropharynxcarcinoom en HPV

In België in 2012 699 nieuwe oropharynxcarcinomen
gediagnosticeerd

Toename van 40% tov 2004

Toename wordt toegewezen aan toegenomen incidentie van HPV-
gerelateerde carcinomen

HPV + oropharynxcarcinoom

HPV 16 en HPV 18 meest voorkomend

Meestal niet-rokers en niet-drinkers

Gemiddeld jonger

Meestal kleinere primaire tumor met opvallend veel 
lymfeklieraantasting in de hals

Grotere kans op ziektevrije overleving maar nog geen reden voor 
de-escalatie van de behandeling
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Epidemiologie - etiologie

Human Papilloma Virus 16 (en 18)

Overall survival

Progression free survival

HPV + oropharynxcarcinoom

HPV-bepaling op basis van p16 epitoop (100% sensitief, 79% 
specifiek)

HPV-bepaling is relevant in de nieuwste TNM-classificatie, editie 8

Prevalentie varieert geografisch

In Vlaanderen zijn 24,78%  van de oropharynxcarcinomen HPV+

In VS is prevalentie 40 tot 80%, in Zweden 90%
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Epidemiologie - etiologie

Human Papilloma Virus 16 (en 18)

Epidemiologie - etiologie

Human Papilloma Virus 16 (en 18)

Overall survival

Progression free survival
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Symptomatologie
Interferentie met ademen – spreken –

slikken

Aanslepende keelpijn en slikproblemen

Unilaterale opzetting van de tonsil

Unilaterale neusverstopping +/- epistaxis

Unilaterale sereuze otitis media

Harde lymfeklieropzetting in de hals

Klachten kaderen in relatie tot risicogedrag = roken en drinken

Klachten kaderen in relatie tot beroep = houtindustrie

Symptomatologie mondholtecarcinoom

Pijnlijke witte of rode slijmvliesplek

Ulceratie

Verminderde beweeglijkheid van de tong

Slecht zittende gebitsprothese

Loszittende tanden

Slechte geur

Harde opzetting in de hals

Opgezette submandibulaire speekselklier

Gerefereerde oorpijn
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Voorkomen in de mondholte

Voorkomen in de mondholte
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Symptomatologie oropharynxcarcinoom

Keelpijn

Slikpijn

Gerefereerde oorpijn

Trismus

Unilaterale opzetting van de tonsil

Harde opzetting in de hals

Stemverandering (hot patatoe voice)

Slechte adem

Diagnostiek

Klinisch onderzoek

Endoscopie in narcose

Biopsie

CT-scan zonder en met contrast

MRI-scan zonder en met contrast

PET-CT

Consult tandheelkunde eventueel met OPG

CT-scan thorax - mediastinum
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Diagnostiek – Klinisch onderzoek

Diagnostiek – endoscopie onder narcose

In kaart brengen van het letsel

Bekomen van een biopsie voor histologische bevestiging

Nagaan operabiliteit

Evalueren overige bovenste luchtweg – 2de primaire tumor !
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Diagnostiek - beeldvorming

CT-scan hals
Lokale uitbreiding

Status van de hals

Botaantasting
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Diagnostiek - beeldvorming

MRI-scan hals
Lokale uitbreiding

Diagnostiek - beeldvorming

PET-CT

CT-thorax en mediastinum
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TNM

Per subsite: orale caviteit, orofarynx,…

HPV status

Extranodale extensie?

Therapeutische opties

MOC bespreking

Bespreking met patiënt

Wat gaan we doen ?

Wat mag je verwachten na de behandeling ?
Slikrevalidatie

Spraakrevalidatie

Ademhaling

Complicaties?

Eventuele nood aan bijkomende behandeling ?
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Therapeutische opties

Heelkunde

Radiotherapie

Systeemtherapie

Heelkundige behandeling

Streefdoelen:

Histologisch volledige resectie met ruime marges

Maximaal herstel van functie door reconstructie

Aandacht voor de hals

Veilige luchtweg



7/10/2019

19

Heelkundige behandeling – indicatie

Lip en mondholtetumoren

Tonsiltumoren

T4 larynxtumoren; T3 larynxtumoren bij bedreigde luchtweg

Neus en paranasale sinussen

Speekselklieren

Heelkundige behandeling:
mondholte & oropharynx

Keuze van het herstel:

Nodige dikte ?

Nodig oppervlak ?

Botreconstructie nodig ?

Alleen osteosyntheseplaat ?

Toestand van bloedvaten bij de patiënt ?
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Heelkundige behandeling – resectie

Goede toegankelijkheid

Histologisch radicale resectie met marge (> 5mm microscopisch = 2 
cm macroscopisch)

Heelkundige behandeling:
mondholte & oropharynx

Radial forearm flap
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Heelkundige behandeling - reconstructie

Herstel van weke delen en/of bot

Voorkomen van zo veel mogelijk functieverlies

Herstel van de continuïteit

Heelkundige behandeling:
mondholte & oropharynx

Anterolateral thigh flap
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Heelkundige behandeling:
mondholte & oropharynx

Fibula flap

Heelkundige behandeling – mondholte & 
oropharynx

Fibula flap
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Heelkundige behandeling – larynx & 
hypopharynx

Totale laryngectomie

Heelkundige behandeling – larynx & 
hypopharynx

Totale laryngectomie – spraak revalidatie
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Spraakrevalidatie na laryngecotmie

Heelkundige behandeling – larynx & 
hypopharynx

Totale laryngopharyngectomie
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Resultaten op 5 jaar - overleving

T1 T2 T3 T4

N0 80% 60% 40% 20%

N+ 40% 30% 20% 10%

Maatschappelijk

Vaak toch wel sociaal lagere klasse

Vaak permanente invaliditeit

Hoge kost aan medisch / verzorgend materiaal

Rol van de sociaal verpleegkundige
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Follow-up

1ste jaar: alle 3 maanden.

2de jaar: alle 4 maanden.

3de – 5de jaar: alle 6 maanden.

Klinisch onderzoek is de basis.

Geen routine beeldvorming.

Jaarlijks TSH en FT4 na radiotherapie.

Multidisciplinair Team
Winst QoL patiënt

Patiënt

Oncologisch VPK
Consulent

Psycholoog

Diëtist
Medisch

team

Maatschappelijk
werker
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Organisatie in gespecialiseerde centra

Key issues

Algemene alarmsignalen

Aanslepende keelpijn en slikproblemen

Unilaterale opzetting van de tonsil

Unilaterale neusverstopping +/- epistaxis

Unilaterale sereuze otitis media

Harde lymfeklieropzetting in de hals

Klachten kaderen in relatie tot risicogedrag = roken en drinken

Klachten kaderen in relatie tot beroep = houtindustrie
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Key issues

Organisatie

Multidisciplinaire aanpak met alle diensten gecentraliseerd

Hoogvolume centra

Sterke focus op paramedische zorg

Maatschappelijk

Vaak toch wel sociaal lagere klasse

Vaak permanente invaliditeit

Hoge kost aan medisch / verzorgend materiaal

Rol van de sociaal verpleegkundige
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Psyche

Moeilijk goed ziekte inzicht te bekomen

Vaak herval in oude gewoonten

Lotgenotencontact is belangrijk

Depressie

Sociaal isolement

Advance Care Planning

www.uzgent.be

hoofdhals@uzgent.be

Vragen?
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Functie

Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11

E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

NAAM AUTEUR

Functie

Afdeling of dienst


