
Larynxkanker

Met wie kan ik erover 
praten?

Zoekt u hulp of andere informatie?
Hebt u er behoefte aan om uw hart eens te luchten?
Zoekt u informatie over een type kanker of de
behandelingsmogelijkheden?
Wilt u weten hoe u op een dienst van Stichting
tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar de Kankerfoon.
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen,
verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten)
nemen er de tijd voor iedereen die met kanker
geconfronteerd wordt.

Iedere werkdag van 9 tot 13 uur, 
op maandag van 9 tot 19 uur.

Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
T. 02 733 68 68
info@kanker.be - www.kanker.be 
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 - BIC: BPOTBEB1

Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker V
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Voor wie is deze brochure 
bestemd?

Deze brochure richt zich in de eerste plaats tot 
personen met larynx- of strottenhoofdkanker.

Na een kankerdiagnose wordt u overspoeld door 
heel wat vragen en gevoelens. U wilt weten hoe 
en waarom de ziekte zich ontwikkelt, welke de 
noodzakelijke onderzoeken en behandelingen zijn en 
hoeveel tijd deze in beslag gaan nemen … 
U vraagt zich misschien af of genezing mogelijk is, of  
u ondanks de behandelingen een normaal leven kunt  
blijven leiden, of u zich zal moeten laten begeleiden … 
U vraagt zich af hoeveel de ziekte gaat kosten en  
wat u beter wel of niet vertelt aan uw omgeving … 
Op die en tal van andere vragen moeten geleidelijk 
aan antwoorden komen, afhankelijk van geval tot 
geval en de persoonlijke ontwikkeling van elke patiënt.
Uw arts of uw medisch team zullen zondermeer 
een belangrijke rol spelen. Zij zijn de enigen die u 
correcte informatie kunnen geven over uw situatie.
 
Deze brochure heeft niet de ambitie u alles te leren 
over uw ziekte. Ze geeft u wel belangrijke algemene 
informatie over uw aandoening en de behandeling. 
Ze kan u ook helpen de juiste vragen te stellen aan 
uw arts of medisch team, als u meer wenst te weten 
over uw specifieke situatie.
Vergeet ook uw naasten niet. Ook zij stellen zich 
heel wat vragen. Dit document kan ook voor hen 
interessant zijn.
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De aandoening kan dan behandeld worden voordat 
de kanker zich uitzaait. 

Een laatste opmerking: een tumor hoeft niet altijd 
een symptoom van kanker te zijn. Een tumor is een 
massa cellen die al dan niet kankerachtig kan zijn. 
Men spreekt respectievelijk van een kwaadaardige 
(kanker) of goedaardige tumor (adenoom, cyste, …).

Zoekt u andere informatie over kanker?  
Bel dan gratis naar de Kankerfoon op het 
nummer 0800 15 800, iedere werkdag van  
9 tot 13 uur, op maandag van 9 tot 19 uur.

Wat is kanker?

Kanker is het resultaat van een ernstige en complexe 
verstoring van de werking van sommige cellen, die 
zich op een ongecontroleerde en chaotische manier 
delen, waardoor ze uiteindelijk het orgaan waarin 
ze zich bevinden overnemen en andere zieke cellen 
uitzaaien naar andere organen.

Oorzaak

Het is de ophoping van schade in een cel die het 
kankerproces op gang brengt (carcinogenese). 
Die schade kan onder andere veroorzaakt worden 
door blootstelling aan chemische producten 
(waarvan sigarettenrook de belangrijkste is), aan 
omgevingsfactoren (natuurlijke of kunstmatige 
ultraviolette stralen, bestraling, vervuiling), of aan 
bepaalde virussen. Het is daarentegen bewezen dat 
alcohol, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging 
het risico op sommige kankertypes verhogen, net 
als de professionele blootstelling aan verschillende 
chemische producten. Er is zelden sprake van 
erfelijke factoren en kanker is nooit besmettelijk. 

Evolutie

Na een zekere tijd kunnen sommige kankercellen 
zich losmaken uit de tumor en zich verplaatsen 
naar andere delen van het lichaam, via de bloed- of 
lymfevaten. Deze “secondaire” kolonies worden 
uitzaaiingen genoemd. 
Carcinogenese is meestal een traag proces dat  
zich uitspreidt over verschillende jaren, soms zelfs  
tientallen jaren, na de eerste celschade. Dat verklaart  
waarom het aantal gevallen van kanker stijgt met  
de leeftijd. En daarom is de vroegtijdige opsporing 
van bepaalde kankertypes ook zo belangrijk.  
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Wat anatomie

Het strottenhoofd

Het strottenhoofd (de larynx) ligt onder de 
keelholte. Het is de ingang van de luchtpijp. In het 
strottenhoofd bevinden zich ook de stembanden.

Aan het strottenhoofd onderscheiden we drie delen 
(zie illustratie hieronder):
• de supraglottis (letterlijk: boven de stemspleet): dat 

gebied bevat verschillende weefsels, waaronder de 
valse stembanden, die uit spierweefsel bestaan; het 
strottenklepje of de epiglottis sluit het gebied af (I);

• de glottis of stemspleet: dat gebied bevindt zich 
centraal in het strottenhoofd en bevat twee banden  
van elastisch weefsel, de zogeheten ware 
stembanden (II);

• de subglottis (letterlijk: onder de stemspleet): het  
gedeelte van het strottenhoofd dat tussen de 
stembanden en de luchtpijp ligt (III).

Het strottenhoofd heeft twee belangrijke functies:
• Het strottenklepje voorkomt dat er voedsel in 

de luchtpijp terechtkomt. De lucht die wij via de 
neus of de mond inademen, komt in de keelholte. 
Vandaar gaat ze langs het strottenklepje de 
luchtpijp in en vervolgens naar de longen. Voedsel 
dat wij doorslikken, komt ook in de keelholte. 
Om te voorkomen dat het voedsel in de luchtpijp 
terechtkomt, sluit het strottenklepje die tijdens het 
slikken af. Het voedsel glijdt dan door de slokdarm 
verder naar de maag.

• Stembanden vormen onze stem. Lucht die door 
het strottenhoofd gaat, veroorzaakt een trilling 
van de stembanden, die geluid voortbrengt. Die 
snelheid (trillingsfrequentie) is afhankelijk van de 
spanning en de vorm van de ware stembanden, 
en bepaalt de stemhoogte. De stembanden 
van mannen zijn meestal dikker en langer dan 
die van vrouwen. Dat heeft tot gevolg dat de 
stembanden bij mannen langzamer bewegen: de 
trillingsfrequentie is lager. Zij hebben dan ook 
meestal een lagere stem dan vrouwen.

Van geluid tot spraak...

Het geluid dat in het strottenhoofd tot stand 
komt, moet nog tot verstaanbare spraak worden 
omgevormd. Dat gebeurt in de mond-, neus- en 
keelholte die elk een klankkast op zich vormen. 
Het gebit, de lippen, de wangen, het verhemelte 
en de tong spelen hierbij ook een belangrijke rol. 
Elk van die organen moet goed functioneren om 
duidelijk verstaanbaar te kunnen spreken.

a) strottenklepje d) keelholte
b) valse stembanden e) luchtpijp
c) ware stembanden f) slokdarm

f

e

d

I

II

III

a

b
c
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Precancereuze letsels van het 
strottenhoofd

Bepaalde chronische ontstekingen van de 
stembanden kunnen leiden tot kanker. Als deze 
ontstekingen tijdig worden behandeld, kunnen ze 
verdwijnen, maar roken en alcoholgebruik kunnen 
de gunstige evolutie negatief beïnvloeden. Indien 
de persoon echter stopt met roken en drinken 
vermindert het risico op een recidief van de 
precancereuze letsels.

Cijfers en risicofactoren

Larynxkankers

In België is in 2011 bij meer dan 700 mensen  
strottenhoofdkanker geregistreerd. Strottenhoofd-
kanker komt voornamelijk voor bij mannen. De 
laatste jaren is de ziekte in toenemende mate ook 
bij vrouwen vastgesteld. Strottenhoofdkanker komt 
meestal aan het licht bij mannen tussen vijftig en 
zeventig. Vrouwelijke patiënten zijn doorgaans vijf 
tot tien jaar jonger op het ogenblik van de diagnose.

Risicofactoren

Er zijn verschillende risicofactoren bekend. Hiermee 
bedoelen we omstandigheden die de ontwikkeling 
van larynxkanker bevorderen. De belangrijkste 
risicofactor is tabak. De tweede is overmatig 
alcoholgebruik. Alcohol en roken samen kunnen 
bovendien elkaars negatieve uitwerking versterken.

In zeldzamere gevallen kan een chronische infectie 
door bepaalde virussen, vooral het papillomavirus 
(HPV), in verband gebracht worden met het ontstaan 
van strottenhoofdkanker. 

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het inhaleren  
van bepaalde prikkelende stoffen, zoals sommige 
dampen van metalen of chemicaliën, bijdraagt tot 
het ontstaan van strottenhoofdkanker.

Niets wijst erop dat erfelijke factoren een rol spelen 
bij het ontstaan van strottenhoofdkanker. Het is wel 
mogelijk dat de voorbeschikking tot het ontstaan 
van strottenhoofdkanker als gevolg van roken en 
alcoholmisbruik erfelijk bepaald is.
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Diagnostische onderzoeken

De periode van de diagnose en de bijkomende onder-
zoeken is vaak moeilijk. Het duurt een tijdje voordat 
alle onderzoeken zijn afgerond en de resultaten 
bekend zijn. Intussen stelt u zich heel wat vragen 
over de ziekte, de ernst en de mogelijke evolutie. 
De ziekenhuisteams doen al het mogelijke om deze 
periode zo kort mogelijk te houden. 

De diagnose van larynxkanker wordt meestal gesteld 
door een KNO-specialist (keel-neus-oor). Naargelang 
de omstandigheden, zal hij u vragen een of meerdere 
van de volgende onderzoeken te laten uitvoeren:

Laryngoscopie

Laryngoscopie kan op 3 manieren worden uitgevoerd:

Indirecte laryngoscopie 
De KNO-arts verricht eerst een nader onderzoek 
van de keel. Daarvoor gebruikt hij een spiegel met 
een lang handvat die via de mond wordt ingebracht. 
Dit gebeurt meestal onder lokale verdoving, door 
gebruik van een spray op basis van xylocaïne.  
Zo kan de specialist de ingang van het strottenhoofd 
en de stembanden zien. 
Om de trillingen van de stembanden te controleren 
kan de arts ook een stroboscopie uitvoeren. Hierbij 
worden beelden van de stembanden genomen met 
behulp van een speciale lamp (stroboscopische 
verlichting) waardoor de bewegingen van de 
stembanden duidelijker zichtbaar worden. 

Laryngofibroscopie
Een soepele slang met optische vezels (fibroscoop) 
wordt in de neus ingebracht ; hierdoor kunnen de 
achterkant van de neusholte, het slokdarmhoofd, 
het strottenhoofd en de hypopharynx in beeld 

Symptomen

De symptomen van strottenhoofdkanker zijn 
afhankelijk van de plaats van de tumor.
In een vroeg stadium kunnen de volgende klachten 
voorkomen:
• aanhoudende heesheid (stemverandering). Op 

de duur wordt de heesheid heviger, waardoor het 
spreken moeilijker wordt;

• vage pijn in de keel, vergelijkbaar met de pijn van 
een visgraat in de keel. Ook kan de patiënt het 
gevoel hebben van ‘een krop in de keel’.

In een later stadium kunnen verschillende 
symptomen optreden:
• de aanwezigheid van gezwollen klieren of van een 

knobbel ter hoogte van de hals;
• pijn bij het ademhalen of bij het slikken, die vaak 

naar één of beide oren uitstraalt;
• chronische hoest;
• vage klachten bij het slikken;
• veel slijmvorming in de keel;
• kortademigheid.

Heesheid is een klacht die bij verschillende 
aandoeningen kan optreden. Heesheid wijst dus 
niet onmiddellijk op strottenhoofdkanker. Het 
is in elk geval aangewezen om met heesheid 
die langer dan twee weken aanhoudt, naar 
de huisarts te gaan. Dat geldt ook voor vage 
slikklachten die maar niet overgaan.
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Directe laryngoscopie 
Het endoscopisch onderzoek van de keel waarbij een 
instrument, genaamd laryngoscoop, wordt gebruikt, 
wordt onder volledige narcose uitgevoerd in het 
operatiekwartier. Wanneer een verdachte zone wordt 
gedetecteerd, kan een biopsie worden uitgevoerd.  
Tijdens dit onderzoek kan de arts ook de zones 
bekijken die minder duidelijk zijn bij indirecte laryngo-
scopie of fibroscopie (bijvoorbeeld, de hypopharynx, 
de ingang van de slokdarm en de luchtpijp).  
In sommige gevallen kan de arts ook beslissen om  
bij komende endoscopische onderzoeken te verrichten,  
met name van de luchtwegen (bronchoscopie) 
en het spijsverteringsstelsel (œsophagoscopie en 
gastroscopie).  

Biopsie
Om een definitieve diagnose te kunnen stellen, is 
het noodzakelijk een klein stukje weefsel (biopsie) 
te nemen dat daarna door een anatoom-patholoog 
wordt onderzocht onder de microscoop, om de 
aanwezigheid van kankercellen te bevestigen en 
het kankertype te bepalen. Het weefselmonster 
wordt genomen tijdens een endoscopie, een punctie 
met naalden doorheen de huid of een chirurgische 
ingreep (die een korte, algemene verdoving 
vereist). Het is echter ook mogelijk om cellen van 
een verdachte, in volume toegenomen klier weg 
te nemen aan de hand van een punctie via een 
fijne naald die soms ook wordt uitgevoerd via een 
echografie (cytopunctie).

Het weefselmonster kan eveneens worden 
onderzocht op het HPV-virus. 

Als de diagnose van kanker wordt bevestigd, zullen 
er bijkomende onderzoeken worden verricht om de 

worden gebracht. Dit gebeurt meestal onder lokale 
verdoving, door gebruik van een spray of een 
verdovende gel op basis van xylocaïne die op de tube 
wordt gesmeerd.
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Een CT-scan van de halsstreek geeft de arts een 
duidelijk beeld van de larynx, van het aangrenzend 
weefsel en van de eventuele aanwezigheid van 
uitzaaiingen ter hoogte van de lymfeklieren van 
de hals. Deze scan wordt ook vaak gekoppeld aan 
een CT-scan van de longen om te zien of er geen 
uitzaaiingen zijn en om uitsluitsel te krijgen over de 
eventuele aanwezigheid van longkanker, die vaak 
samen voorkomt met larynxkanker als gevolg van 
het rookgedrag van de patiënt. 

MRI (magnetic resonance imaging)
Een MRI- (of NMR-) scan lijkt op een CT-scan, 
waarvan de X-stralen werden vervangen door erg 
krachtige magnetische velden. De arts krijgt ook 
hier een soort virtuele dwarsdoorsnede van het 
lichaam. De verschillende organen zijn te zien op een 
computerscherm. Een contrastvloeistof (gadolinium) 
wordt meestal geïnjecteerd voor het onderzoek. De 
MRI geeft meestal betere resultaten dan de CT-scan 
als het om zachte weefsels gaat. 

In de praktijk: dit onderzoek lijkt op de CT-scan maar 
duurt langer (tot een uur). U blijft stil liggen in een 
soort “buis”. Het toestel maakt veel lawaai, wat 
onaangenaam kan zijn.

PET-scan (positron emission tomography)  
In tegenstelling tot de CT- en MRI-scan geeft de PET-
scan weinig gedetailleerde beelden van de anatomie. 
Deze scan visualiseert de zones waar de cellen het 
meest actief zijn. Voor dit onderzoek wordt een kleine  
hoeveelheid radioactief suiker geïnjecteerd bij de 
patiënt (fluorodeoxyglucose of FDG). Deze “tracer” 
hoopt zich op waar de cellen het meest energie 
verbruiken, namelijk in de tumoren van kankercellen. 
De PET-scan is vooral nuttig om uitzaaiingen op te 

grootte van de tumor te bepalen, om te controleren of 
de klieren in de hals al dan niet zijn aangetast en om 
te onderzoeken of er wel of geen uitzaaiingen zijn.

Medische beeldvorming

CT-scan
De CT-scan (scanner) is een beeldvormingstechniek 
die gebruik maakt van X-stralen. Hiermee kunnen 
erg gedetailleerde beelden worden gemaakt van 
de onderzochte organen. Er wordt een reeks 
opeenvolgende radiografische foto’s gemaakt van 
de probleemzone (tomografie). De verkregen data 
worden daarna bewerkt en omgezet in beelden. 
De meest recente (spiraal)toestellen leveren zelfs 
3D-beelden aan. 

In de praktijk: de scanner ziet eruit als een grote 
ring waarin u neerligt op een bewegende tafel. 
Het toestel neemt een reeks foto’s terwijl de tafel 
geleidelijk vooruitschuift. 
Voor het onderzoek is het soms nodig een 
contrastvloeistof te injecteren om sommige organen 
beter zichtbaar te maken. Als u al allergisch heeft 
gereageerd op een dergelijk product moet u de arts 
hiervan zeker op de hoogte brengen.
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Keuze van de behandelingen  

Om de meest geschikte behandeling te kiezen en de 
prognose te bepalen (genezingskansen) is het belangrijk 
te weten in welk stadium de kanker zich bevindt: is 
hij nog gelokaliseerd? Is hij de nabije lymfeklieren 
binnengedrongen? Heeft hij zich uitgezaaid naar de 
naburige organen? Zijn er uitzaaiingen op afstand?
Deze belangrijke stap noemen we de stadiëring of 
‘staging’. Dit gebeurt op basis van de resultaten van het 
klinische onderzoek, van de waarnemingen gebaseerd 
op de diagnostische onderzoeken (CT-scan, MRI, PET-
scan, endoscopie …), van de graad van de tumor die 
wordt bepaald bij de biopsie.

Classificatiesysteem van tumoren 
(TNM of Tumor – Node – Metastasis)

De bepaling van het stadium gebeurt meestal 
volgens het TNM-systeem:
 • T verwijst naar de grootte en de eventuele 

plaatselijke uitbreiding van de tumor. 
 • N duidt aan of de kanker uitgezaaid is naar de 

lymfeklieren (of nodes in het Engels) dichtbij 
de primaire tumor.

 • M verwijst naar de aanwezigheid van 
metastasen in andere delen van het lichaam.

Elke letter wordt gevolgd door een cijfer of een 
andere letter:
 • De cijfers 0 tot 4 geven de graad van 

uitbreiding aan.
 • De letter X betekent “kan niet worden 

geëvalueerd” omdat de informatie niet 
beschikbaar is.

 • De letters ‘is’, die staan voor “in situ”, kunnen 
volgen op de T en betekenen dat de tumor 
beperkt is tot de cellaag waarin hij is ontstaan.  

sporen. Er bestaan toestellen die een PET- en CT-
scan combineren.

In de praktijk: het onderzoek bestaat uit twee delen. 
Eerst is er de injectie van de radioactieve tracer in 
een ader in de arm. Daarna moet de patiënt een uur 
rustig wachten tot het product zich verspreid heeft 
in het hele lichaam. 
Daarna volgt het echte onderzoek. U ligt neer op de 
bewegende tafel van het toestel, u blijft ongeveer 
30 minuten rustig in het donker liggen. Alles samen 
duurt dit onderzoek dus 2 tot 3 uur. 

Echografie
Een echografie is een beeldvormingstechniek die 
gebruik maakt van ultrasone geluiden. Er is geen 
bestraling mee gemoeid. De ultrasone geluiden 
worden uitgezonden door een sonde, ze gaan door 
de weefsels van het lichaam en worden terug-
gestuurd onder de vorm van een echo. Deze echo 
wordt bewerkt door een computersysteem en in real 
time omgezet in beelden op het scherm. 

In de praktijk: u ligt meestal neer op een klassieke 
onderzoekstafel. De arts beweegt de met gel inge-
smeerde sonde over het lichaamsdeel in kwestie en 
krijgt onmiddellijk het resultaat op het scherm. Vaak 
kan hij onmiddellijk duiden wat hij ziet (deze beelden 
zijn niet altijd makkelijk te interpreteren wanneer 
men er geen ervaring mee heeft!). Het onderzoek is 
niet pijnlijk en er zijn geen contra-indicaties.

In het geval er een vermoeden bestaat van larynx-
kanker en een eerste diagnose zich aandient, kan 
men via dit onderzoek de lymfeklieren in de hals 
visualiseren. Een echografie is echter vaak niet nodig 
indien reeds een CT-scan en/of een MRI-scan werden 
uitgevoerd.
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Afhankelijk van het kankerstadium bepalen de artsen 
samen welke behandelingen het best passen bij uw 
specifieke situatie. 

Wat betreft larynxkanker, kunnen ze zich beroepen op:
• chirurgie;
• radiotherapie;
• chemotherapie;
• gerichte therapieën.

Deze verschillende behandelingen kunnen ook 
worden gecombineerd. 

De COZ, uw partner tijdens uw 
behandeling  

Het Nationaal Kankerplan is erin geslaagd het  
aantal “Coördinatoren voor oncologische zorgen”  
te verhogen. Deze gespecialiseerde verpleeg kun-
dige is uw persoonlijke contactpersoon tijdens al 
uw behandelingen. U zal inderdaad in contact  
komen met verschillende diensten, verschillende 
artsen, enz., maar uw COZ blijft altijd dezelfde. 
Hij/zij maakt integraal deel uit van het zorgteam, 
neemt deel aan alle bijeenkomsten die u aan-
belangen en regelt al uw afspraken. Uw COZ is 
altijd bereikbaar per telefoon of per mail om 
te antwoorden op de vragen die u zich stelt in 
verband met de ziekte en de behandelingen. 

 

Uitzaaiingen

Zoals bij de meeste vormen van kanker kunnen ook  
bij strottenhoofdkanker uitzaaiingen (metastasen) 
optreden. Het gaat dan in eerste instantie om 
uitzaaiingen in de lymfeklieren in de hals. Dit 
zijn regionaire metastasen die op een andere 
manier benaderd moeten worden dan de 
afstandsmetastasen door verspreiding van de 
kankercellen via het bloed (bijvoorbeeld op het 
niveau van de longen). 

Wanneer een strottenhoofdtumor wordt 
gelokaliseerd boven de stembanden, is het risico 
op kliermetastasen groter dan wanneer de tumor 
zich situeert ter hoogte van de stembanden. In een 
vergevorderd stadium van de ziekte kunnen door 
verspreiding van kankercellen via het bloed ook 
uitzaaiingen in de longen (wat het vaakst voorkomt) 
of andere organen ontstaan.

Multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

De uiteindelijke behandelingskeuze gebeurt na overleg 
tussen de verschillende artsen die betrokken zijn 
bij uw diagnose en behandeling: orgaanspecialist, 
chirurg, oncoloog, radiotherapeut, anatoom-
patholoog, alsook de coördinerend verpleegkundige 
voor oncologische zorgen (zie kader). Indien 
mogelijk zal uw huisarts hier ook aan deelnemen. 
Dit “multidisciplinair oncologisch consult” (afgekort: 
MOC) is een kwaliteitscriterium opgelegd door het 
Nationaal Kankerplan.
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Larynx
tracheostoma

naar de 
longen naar de longen

naar de 
maag

naar de
maag

Voor Na

Een tracheostoma is een opening die wordt gemaakt 
ter hoogte van het bovenste einde van de luchtpijp, 
die dan wordt gehecht aan de halshuid en op die 
manier rechtstreeks in contact wordt gebracht 
met de buitenwereld. Deze operatie scheidt dus de 
bovenste spijsverteringskanalen van de luchtwegen. 
In- en uitademen verlopen dus niet meer via de neus 
en de mond, maar via de tracheostoma. 
Bij een totale laryngectomie dient de patiënt opnieuw  
te leren spreken aan de hand van verschillende 
hulpmiddelen (zie verder).  
                 

Om de luchtdoorgang te garanderen, om 
de littekenvorming van de tracheostoma te 
bevorderen en om eventuele slijmen te kunnen 
wegzuigen plaatst men tijdens dezelfde operatie 
een buisje (canule) in de stoma om hem open 
te houden. De  tracheostoma en de canule 
vereisen een specifieke verzorging die de patiënt 
geleidelijk aan zelf moet leren toepassen. 

Tijdens de operatie worden de halsklieren, waarvan 
men vermoedt dat ze kankercellen bevatten, 
weggenomen, vaak langs beide kanten van de hals. 
Deze operatie wordt klieruitruiming genoemd. Hierbij 
kunnen “holtes” ontstaan ter hoogte van de hals 
evenals een beperkte mobiliteit van de schouder. 

Behandelingen

Als de strottenhoofdkanker in een vroeg stadium 
wordt ontdekt, kan hij meestal behandeld worden 
door een chirurgische ingreep of door radiotherapie. 
Bij de keuze van de behandeling moet er speciale 
aandacht worden besteed aan de gevolgen op lange 
termijn want deze kunnen een belangrijke impact 
hebben op de levenskwaliteit, en in het bijzonder op 
de stem.

Chirurgie

Een operatie bij strottenhoofdkanker kan bestaan 
uit een gedeeltelijke of een gehele verwijdering van 
het strottenhoofd. Is de tumor nog klein, dan kan 
soms een gedeeltelijke verwijdering (cordectomie, 
gedeeltelijke laryngectomie, reconstructieve 
laryngectomie) van het strottenhoofd volstaan.

Wanneer de tumor klein of weinig uitgespreid is, is 
het soms mogelijk om te opereren door de tumor 
via endoscopie te bereiken langs de mond en weg te 
snijden met behulp van een laser. 

Wanneer echter het volledige strottenhoofd moet 
worden verwijderd, wat een volledige laryngectomie 
wordt genoemd, moeten niet enkel de stembanden 
maar ook het hele kraakbeengestel van het strotten-
hoofd worden verwijderd, wat leidt tot stemverlies 
en waarbij de patiënt dient te ademen via een 
opening die men “tracheostoma” noemt (definitieve 
tracheotomie).
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onderzoeken om na te gaan of andere schema’s 
ook efficiënt zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld door 
dezelfde stralingsdosis te gebruiken op minder dagen, 
of door lagere doses te gebruiken twee keer per dag.
De huidige radiotherapiemethodes werken exact op 
de te behandelen zone. Dit verhoogt de slaagkansen 
van de behandeling en beperkt de bijwerkingen. 

Wanneer enkel radiotherapie wordt toegepast, en 
er dus niet wordt geopereerd, wordt de stem in de 
meeste gevallen hersteld. In sommige gevallen houdt 
de patiënt er echter een heser stemgeluid aan over.

Radio-chemotherapie
Het principe van de radio-chemotherapie bestaat erin 
tijdens de periode van radiotherapie ook meerdere 
chemotherapiekuren toe te dienen. De bedoeling is om 
plaatselijk (in de bestraalde zone) het effect van de 
twee behandelingen te combineren om de risico’s op 
plaatselijk hervallen te verminderen en uitzaaiingen te 
voorkomen.
Dit soort behandeling, vaak “behandeling met behoud  
van het strottenhoofd” genoemd, wordt momenteel  
voorgesteld bij bepaalde geavanceerde strottenhoofd-
tumoren als alternatief voor een totale laryngectomie, 
omdat hiermee de stem behouden blijft. 

Alvorens met een radiotherapie te starten, dient 
de patiënt zijn tanden te laten controleren, want 
na de radiotherapie zijn de tanden veel gevoeliger 
voor gaatjes die kunnen leiden tot infecties 
waar van de gevolgen gevaarlijk kunnen zijn voor 
het kaakbeen (osteoradionecrose). Het kan dus 
noodzakelijk zijn om de tanden te laten verzorgen 
alvorens van start te gaan met de bestraling, ze 
te verstevigen met behulp van fluor of te zeer 
beschadigde tanden te laten trekken. 

Bijwerkingen van chirurgie
De risico’s en bijwerkingen hangen in grote mate 
af van de omvang van de ingreep en de algemene 
gezondheidstoestand. Mogelijke risico’s zijn 
bloedingen, infecties, complicaties bij de verdoving of 
een longontsteking. 
Postoperatieve pijn kan zich ook voordoen, maar 
wordt onder controle gehouden met medicatie. 
De mogelijke gevolgen zijn ofwel tijdelijk, ofwel defi ni tief. 
In dat laatste geval spreekt men van nawerkingen.  

Radiotherapie

Bij radiotherapie worden erg krachtige X-stralen die 
worden voortgebracht door een deeltjesversneller 
gebruikt om de kankercellen te vernietigen. 

De meeste van de gevallen van larynxkanker zijn 
gevoelig voor deze stralen. De stralen worden heel 
precies op de tumor gericht en op de naburige 
lymfeklieren, wanneer deze zijn aangetast of indien  
er een risico is, zelfs microscopisch klein, dat ze 
zouden aangetast zijn.

Radiotherapie wordt soms ook gebruikt als voor-
naamste behandeling van kleine tumoren, als 
alternatief voor een operatie. Deze keuze zal doorgaans 
worden gemaakt op basis van de minst verminkende 
behandeling die dus de stem het best zal behouden.

Radiotherapie wordt ook vaak gebruikt als adjuvante 
therapie na een operatie wanneer er bijvoorbeeld 
sprake is van halsklieren die zijn aangetast door 
kanker, om het risico op recidief te beperken.

Een radiotherapiebehandeling duurt meestal 6 tot 7  
weken à rato van een sessie per dag. Er lopen 
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duren. Alle bijwerkingen verdwijnen echter niet altijd 
volledig. 

Op lange termijn: patiënten kunnen een zekere 
droogheid van de mond ervaren wanneer de 
speeksel klieren werden bestraald, maar dit is veeleer 
zeldzaam. 

Chemotherapie

Bij chemotherapie wordt medicatie toegediend – 
intraveneus of oraal – om de kankercellen te doden. 
Aangezien deze medicatie zich verspreidt in het hele 
lichaam, is het vooral nuttig bij vergevorderde vormen 
van kanker.

Chemotherapie kan in verschillende situaties worden 
toegepast:
• Als eerstelijnsbehandeling, om de tumor te doen  

krimpen voor een chirurgische ingreep of radio-
therapie. In dat geval spreekt men over neoadjuvante  
chemotherapie.

• Na een chirurgische ingreep of radiotherapie, met 
de bedoeling het risico op plaatselijk hervallen te 
ver  minderen of uitzaaiingen op afstand te voorkomen.  

Masker
Bij bestraling moet de stralenbundel steeds hetzelfde 
gebied treffen. De patiënt moet bij elke bestraling 
dus in identiek dezelfde houding liggen. De patiënt 
krijgt daarom een masker, zo nodig gebaseerd op 
een afdruk van het gelaat en de hals. Het masker 
gaat vlak voor de bestraling over de onderkant 
van het gezicht en over de hals. Het wordt aan de 
bestralingstafel bevestigd. Op het masker is het 
bestralingsgebied aangetekend, zodat elke keer 
hetzelfde gebied kan worden bestraald.

U komt meer te weten over radiotherapie in de 
brochure die gewijd is aan dit onderwerp.

Bijwerkingen van radiotherapie
Tijdens de behandeling zal de radiotherapeut u 
regelmatig onderzoeken omdat de bijwerkingen van 
de radiotherapie aanzienlijk kunnen zijn. Uw medisch 
team zal daar dus bijzondere aandacht aan besteden.

Radiotherapie heeft bijwerkingen op korte en op 
lange termijn.  

Op korte termijn: een radiotherapie kan in 
de bestraalde zone brandwonden op de huid 
veroorzaken vergelijkbaar met een zonnesteek, 
verlies van eetlust en een opvallende vermoeidheid. 
Patiënten kunnen eveneens een droog gevoel in de 
mond hebben of moeilijkheden ondervinden bij het 
slikken. In dat geval wordt aangeraden om tijdens 
het eten meer te drinken. Indien nodig zal worden 
overgeschakeld op uitsluitend weke of vloeibare 
voeding. Het gepersonaliseerde advies van een 
diëtist kan eveneens zeer nuttig zijn.
Deze problemen verdwijnen doorgaans na de 
behandeling, maar dit kan wel enkele maanden 
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Deze bijwerkingen zijn afhankelijk van de gebruikte 
medicatie, de dosis en de duur van de therapie. Het 
kan gaan om:
• haarverlies (enkel met taxaan)
• ontsteking van het mondslijmvlies
• verlies van eetlust
• misselijkheid en overgeven
• diarree
• een verhoogd risico op infecties (ten gevolge van de 

daling van witte bloedcellen)
• bloedingen en bloedverlies (ten gevolge van de daling 

van de bloedplaatjes)
• vermoeidheid (ten gevolge van de daling van de rode 

bloedcellen).

Deze problemen verdwijnen meestal na het einde 
van de behandeling. Veel van deze bijwerkingen 
kunnen voorkomen of behandeld worden met 
medicatie.

Bepaalde chemotherapieën kunnen ook zenuwschade 
veroorzaken (neuropathie). De gevolgen zijn gehoor-
verlies of symptomen in de handen en voeten zoals 
pijn, een verminderd gevoel, een verbrand gevoel, 
prikken, overgevoeligheid aan koude/warmte, gevoel 
van zwakheid. Meestal verdwijnen deze problemen 
geleidelijk na het einde van de behandeling, maar bij 
sommige patiënten blijven ze duren. 
Bepaalde chemotherapieën kunnen giftig zijn voor 
het hart, de lever of de nieren. In sommige gevallen 
is het nodig de chemotherapiedosis te verlagen of 
uit te stellen, of de behandeling zelfs helemaal stop 
te zetten.

U komt meer te weten over chemotherapie in de 
brochure die gewijd is aan dit onderwerp.

In dat geval spreekt men over adjuvante 
chemotherapie. 

• In combinatie met radiotherapie, want chemo-
therapie maakt kankercellen gevoeliger voor  
radiotherapie. Dan gaat het om radio-chemo therapie.

• Voor patiënten van wie de kanker is uitgezaaid naar 
andere organen zoals de longen, de beenderen of 
de lever. In dat geval kan chemotherapie alleen of 
in combinatie met gerichte behandelingen worden 
toegepast. 

Chemotherapie wordt toegediend in cycli of “kuren”:  
elke behandelingsperiode (verspreid over een of  
meerdere dagen) wordt gevolgd door een rust-
periode (meestal 2 tot 3 weken) om het lichaam 
te laten herstellen. Chemotherapie is niet altijd 
mogelijk bij patiënten met een erg slechte algemene 
gezondheidstoestand. 

Vaak wordt een combinatie van verschillende 
geneesmiddelen (cytostatica) gebruikt. Bij 
strottenhoofdkanker gaat het doorgaans om 
platinumzout (cisplatinum, carboplatinum) en 
5FU. Wanneer chemotherapie wordt toegepast 
in neoadjuvante vorm (zie hoger), wordt daar 
vaak een taxaan aan gekoppeld (taxol, taxoteer). 
Deze geneesmiddelen kunnen worden gebruikt in 
combinatie met een gerichte behandeling.

Bijwerkingen van chemotherapie
Chemotherapie valt cellen aan die zich snel 
vermenigvuldigen, zoals het geval is bij kankercellen. 
Maar de behandeling kan ook gevolgen hebben voor  
gezonde cellen die zich snel vernieuwen, zoals de 
cellen van het beenmerg, het mond- en darmslijmvlies 
en de haarwortels. 
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Bijwerkingen van de gerichte therapieën 
Bij de komst van de gerichte therapieën had men 
gehoopt dat hun gerichte werking geen bijwerkingen 
zou veroorzaken. Dat is jammer genoeg niet het 
geval. Sommigen onder hen veroorzaken zelfs erg 
intense reacties (allergieën, huidreacties, enz.) maar 
het “goede nieuws” is dat deze bijwerkingen vaak 
in verhouding zijn met hun efficiëntie, wat niet het 
geval is bij chemotherapie.
Andere mogelijke bijwerkingen zijn: hoofdpijn, 
vermoeidheid, koorts en diarree.
 

Gerichte therapieën

Recente medicatie valt kankercellen aan door heel 
specifiek bepaalde sleutelmomenten in hun werking 
te verstoren. Deze “gerichte” therapieën (soms ook 
biotherapieën genoemd), worden vaak gebruikt in 
combinatie met de klassieke chemotherapie. Ze 
veroorzaken ook bijwerkingen maar die zijn vaak 
minder ernstig dan bij chemotherapie.

In het geval van larynxkanker, doet men meestal 
beroep op cetuximab. Het gaat om een monoklonaal 
antilichaam (een kunstmatig eiwit dat identiek 
is aan het eiwit dat wordt aangemaakt door het 
immuunsysteem), dat zich richt op de receptor EGF 
(epithelial growth factor). 

In het geval van larynxkanker, worden gerichte 
therapieën vooral gecombineerd met chemotherapie 
in het geval van recidive of als de kanker zich blijft 
ontwikkelen ondanks de chemotherapie. Deze 
medicatie wordt ofwel intraveneus (in de ader) 
geïnjecteerd of genomen in tabletvorm.
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Wat zijn de mogelijke oplossingen ter 
vervanging van een verloren gegane stem 
na een totale laryngectomie?

Na een totale laryngectomie stroomt de lucht die 
wordt ingeademd niet meer langs de neus en de 
mond naar de longen, maar komt die rechtstreeks 
in de luchtpijp terecht via een opening die 
tracheostoma wordt genoemd. Het strottenhoofd 
met daarin de stembanden werd weggenomen. 
Stemgeluid, dat ontstaat wanneer lucht langs 
de stembanden passeert, kan dus niet meer 
geproduceerd worden. Er moeten bijgevolg andere 
middelen worden aangewend om te praten.
Er zijn verschillende mogelijkheden die u samen met 
het medisch team dat u verzorgt en in het bijzonder 
met de logopedist(e) die zich over u zal ontfermen, 
nader zal kunnen bespreken. Sommige oplossingen 
zijn uiteraard beter dan andere aangepast aan uw 
specifieke situatie.

Stemprothese of stemimplantaat
Deze methode is de meest doeltreffende en 
momenteel ook de meest gehanteerde. Operatief 
wordt een verbinding gemaakt tussen de luchtpijp 
en de slokdarm. In dat kanaaltje wordt een 
ventiel in kunststof aangebracht, een zogeheten 
stemprothese of spraakknoopje. Lucht uit de 
longen kan aldus via de luchtpijp en het kanaaltje 
in de slokdarm komen. Het ventiel zorgt ervoor dat 
voedsel en drank niet van de slokdarm in de luchtpijp 
komen. 

Om te spreken moet een patiënt met een 
stemprothese tijdens het uitademen een vinger op 
de tracheostoma houden. De lucht komt dan via de 
prothese in de keel terecht. Daar komt de lucht in 

Spraakrevalidatie

Bepaalde operaties aan het strottenhoofd die er 
maar een gedeelte van wegnemen, zullen de spraak 
niet wijzigen: bijvoorbeeld een laryngectomie van 
de supraglottis die het gebied boven de stembanden 
wegneemt en de stembanden zelf intact laat. Bij 
gedeeltelijke en reconstructieve laryngectomieën, 
waarbij een gedeelte van de stembanden wordt 
weggenomen, zal de patiënt wel opnieuw kunnen 
spreken maar zijn stem zal vaak lager klinken dan 
voorheen. 

Een totale laryngectomie-operatie brengt de stem 
uiteraard in gevaar en u vraagt zich daarbij logischer-
wijze angstig af of u na de ingreep nog zal kunnen 
spreken. 
Daarom krijgt u, vóór de operatie, het bezoek van 
een logopedist(e). De logopedist is gespecialiseerd in 
allerlei stem- en slikproblemen.

Vóór de operatie zal de logopedist(e) uw 
stem evalueren, zal hij/zij uitleg geven bij de 
veranderingen die de operatie met zich mee zal 
brengen en hoe u na de operatie weer zal kunnen 
spreken. 
Voor de operatie wordt vaak voorgesteld om eens 
een gesprek aan te gaan met iemand die de ingreep 
reeds ondergaan heeft. Dit gesprek met iemand die  
precies weet welke impact een dergelijke operatie 
heeft, kan een belangrijke steun betekenen. 
Bovendien zal deze persoon aantonen hoe u, zelfs 
zonder strottenhoofd, kunt praten.
Meestal begint de spraakrevalidatie reeds de eerste 
dagen na de ingreep.
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Het aanleren van deze manier van spreken gaat  
gepaard met het volgen van een zeer streng oefen-
programma, dat wordt geleid door een logopedist(e)  
die gespecialiseerd is in deze spraak  techniek, en 
vraagt veel geduld en doorzettingsvermogen. Beetje 
bij beetje slagen de meesten erin om zich op deze 
manier verstaanbaar te maken. Het is evenwel moei-
lijk om een vlot gesprek aan te knopen omdat men 
regelmatig lucht moet inademen.

Het stemgeluid is doorgaans ook minder natuurlijk 
dan met een stemimplantaat.  Momenteel wordt deze 
techniek alleen maar voorgesteld aan mensen die 
slecht reageren op een stemimplantaat.

Elektronische spreekapparatuur
Wanneer het niet lukt om de slokdarmspraak of de 
prothesespraak redelijk tot goed te leren beheersen, 
is er nog de elektronische spreekapparatuur, de 
zogeheten elektrolarynx. 

Het betreft een klein toestel dat op een microfoon 
lijkt en dat tijdens het spreken tegen de hals wordt 
gehouden. De keelhuid stuurt zo een trilling naar de 
mondholte waarin een geluid wordt geproduceerd, 
met de mondbodem en keel als klankbord. Die 
manier van spreken klinkt erg elektronisch, maar  
voor wie de slokdarm- of prothesespraak niet 
meester wordt, biedt het echter een goede 
mogelijkheid om te praten. 

Sinds enige jaren is er naast het apparaat dat 
klanken op één toonhoogte geeft, ook een apparaat 
waarmee je variatie in de toonhoogte kunt 
aanbrengen. Oefenen met een logopedist is nodig 
om er goed mee om te kunnen gaan.

trilling en er ontstaat geluid. In de mond-, neus- en 
keelholte kan de gebruiker het geluid vormen tot 
verstaanbare spraak.

Een stemprothese kan meteen na het verwijderen 
van het strottenhoofd, tijdens dezelfde operatie, 
worden ingebracht. De prothese later plaatsen kan 
ook (meestal is dan een korte narcose nodig). Na het 
inbrengen van een stemprothese zal het opnieuw 
leren praten slechts enkele dagen vergen. De 
geproduceerde stem klinkt vrij natuurlijk.

Het nadeel van deze methode is dat bij het spreken 
met een stemprothese, steeds een vinger moet 
worden gehouden op de tracheostoma, een beetje 
gelijkaardig aan een muzikant die fluit speelt. Soms 
kan een zogeheten spreekklep, met een bepaalde 
pleister aangebracht op de huid vlakbij de stoma, 
uitkomst bieden. Met de spreekklep kan de patiënt 
de stoma met een korte luchtstoot afsluiten en 
spreken zonder de handen te gebruiken. 

Na verloop van tijd (meestal na verscheidene 
maanden) kunnen lekken verschijnen ter hoogte 
van de prothese. Bij het drinken kan vocht via de 
prothese in de luchtpijp terechtkomen, waardoor 
hoestbuien ontstaan. De prothese dient dan te 
worden vervangen. Deze vervanging gebeurt in 
overleg met het team dat de ingreep bij u heeft 
uitgevoerd.

Slokdarmspraak
Bij slokdarmspraak (een techniek die momenteel veel 
minder wordt toegepast), wordt geluid geproduceerd 
door een trilling van lucht ter hoogte van het 
bovenste gedeelte van de slokdarm, een techniek die 
ook door buiksprekers wordt gebruikt. 
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gaapbeweging met gesloten lippen lucht via de neus 
in de mond te zuigen zodat men terug ruikt.

Voeding 

Wanneer u problemen ondervindt met voeding, 
bespreek deze dan met het medisch team en met 
uw logopedist. Zij kunnen u adviseren op basis van 
uw persoonlijke situatie. Deze consultaties kunnen 
gebeuren in het ziekenhuis maar ook bij u thuis. 
Indien u vóór uw kanker een dieet volgde (om 
bijvoorbeeld uw diabetes te behandelen), dan moet 
dat misschien worden aangepast na voedingsadvies.

Problemen met voeding na de operatie 
Voedingsproblemen hangen af van het type 
operatie. Bij een gedeeltelijke of reconstructieve 
laryngectomie, bijvoorbeeld, zal door het wegnemen 
van het strotklepje of van een gedeelte van het 
strottenhoofd, bij het slikken, voedsel makkelijker 
in de luchtwegen terechtkomen. Onder begeleiding 
van een logopedist kunt u leren om op een specifieke 
manier te slikken. In het begin, wanneer u vloeibare 
voedingstoffen (thee, koffie, melk, fruitsap) of 
kruimelige voedingsstoffen tot u neemt, bestaat 
de kans dat u vaak op een verkeerde manier gaat 
slikken. Dikke en gladde vloeibare voedingsstoffen 
(broodsoep, pudding en dikke soep) zijn beter 
geschikt.
In het begin vergt elke slikbeweging een dermate 
inspanning en zoveel energie dat sommige patiënten 
 niet meer voldoende eten. In dat geval kan uw arts u  
tijdelijk, bovenop uw gewone voeding, een sonde-
voeding voorschrijven, waarbij de sonde rechtstreeks 
wordt geplaatst in de maag. Sondevoeding bevat 
alle voedingssupplementen die nodig zijn om geen 
gewicht te verliezen en fit te blijven.

Leven met een tracheostoma

Een patiënt bij wie het strottenhoofd operatief is 
verwijderd, zal merken dat hij de meeste activiteiten 
na verloop van tijd weer kan oppakken. Wel krijgt hij 
het advies activiteiten te vermijden in extreme koude 
of hitte, en in een omgeving waarin veel stof,  
prik kelende gassen of dampen voorkomen. Dat heeft 
te maken met het feit dat de ingeademde lucht via 
de stoma rechtstreeks naar de longen gaat. De lucht 
wordt dus niet meer in de neus verwarmd, gereinigd 
en bevochtigd.

Om de longen enigszins van de rechtstreekse lucht-
stroom af te schermen, is het nodig de tracheostoma 
bedekt te houden. Deze filter vervangt de functies 
van de neus.

Ook met water moet een patiënt na een laryn-
gectomie oppassen. Water kan namelijk via de  
tracheostoma rechtstreeks in de longen terecht-
komen. Bij douchen, baden en zwemmen moet de  
patiënt dan ook gebruikmaken van speciale voor-
zieningen: een douchebeschermer en bij het 
zwemmen een speciale snorkel.

Reukrevalidatie

Naast spraakrevalidatie is er na een totale laryn-
gectomie ook nood aan reukrevalidatie omdat de 
zieke niet meer via de neus ademt. Daardoor ruikt 
of proeft men meestal nog heel weinig of helemaal 
niets meer.

Om terug te leren ruiken (en proeven) kan de 
logopedist(e) helpen. Zij leert door middel van een 
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Levenskwaliteit als doel van de 
behandelingen  

Sommige kankers kunnen niet definitief worden 
genezen. De behandelingen zijn dan bedoeld om 
hun evolutie te stabiliseren door hun progressie 
te stoppen of door ze onder controle te houden. 
In dat geval wordt kanker een chronische 
ziekte waarmee men moet leren leven. Het 
medisch team zet dan al zijn knowhow in om uw 
levenskwaliteit te garanderen.

Wanneer de kanker zich ondanks alles verder zet, 
wordt die zorg voor levenskwaliteit altijd maar 
belangrijker. De bedoeling van de behandeling 
is dan om eventuele pijn en ongemakken die 
veroorzaakt worden door de ziekte onder 
controle te houden. Een dergelijke situatie kan 
meerdere jaren duren. 

Wanneer de kanker uiteindelijk te vergevorderd is 
om te beheersen, verzekeren palliatieve zorgen 
een kwaliteitsvol einde van het leven. Het motto 
van palliatieve zorgen is trouwens: “Wanneer er 
niets meer aan te doen is, is alles nog te doen”.

Hebt u een totale laryngectomie ondergaan, dan  
zal u eerst voeding krijgen via een sonde en een 
infuus om de heling van het weefsel mogelijk 
te maken. Vervolgens zal men u eerst vloeibare 
voedingsmiddelen geven, alvorens men u laat eten 
zoals voorheen. 
Net na de operatie hebt u misschien de indruk dat 
uw smaakzin is veranderd of zelfs gewoon helemaal 
is verdwenen. Deze indruk is te wijten aan het 
feit dat u niet meer ademt door uw neus, wat uw 
reukvermogen vermindert. 

3736



recidief of een nieuwe tumor op de omliggende 
weefsels. Maar pijn kan ook andere oorzaken hebben. 
De schrik om afhankelijk te worden van anderen, of 
om te sterven, bijvoorbeeld, kan ook een rol spelen. 
De spanningen die worden veroorzaakt door deze 
angstgevoelens kunnen onder andere pijn doen 
ontstaan in het hoofd of in de hals. Door de angst 
weg te nemen, wordt ook vaak de pijn minder.

Wanneer u pijn hebt, ga dan steeds te rade 
bij uw arts. Ook wanneer u problemen hebt 
met ademhalen, neem dan contact op met uw 
geneesheer. Hij zal dan de oorzaak achterhalen van 
uw benauwdheid en u een behandeling voorstellen. 
De algemene regel luidt dat u steeds snel naar 
uw arts dient toe te stappen wanneer nieuwe 
stoornissen of symptomen opduiken.

Preventie van hervallen  

Wat larynxkanker betreft is geen enkele preventie-
maatregel zo efficiënt als het stoppen met roken 
en alcohol te drinken. Vraag hulp aan uw arts of bel 
naar de Tabakstop lijn van Stichting tegen Kanker 
(0800 111 00 – www.tabakstop.be). U krijgt er gratis 
en persoonlijke hulp via de telefoon. 

Na het einde van de  
behandelingen

De opvolging na de behandeling van larynxkanker is 
erg belangrijk. Uw artsen zullen u een opvolgplanning 
geven die bestaat uit een reeks consultaties en 
bijkomende onderzoeken aan een zeker tempo, dat 
zal dalen met de jaren. Het is erg belangrijk deze 
planning te respecteren.

Het gebeurt soms dat een behandeling niet de 
verwachte resultaten oplevert. De tumor kan opnieuw 
opduiken en metastasen die eerder niet werden 
opgemerkt, kunnen worden gedetecteerd tijdens 
controles.

Wanneer de tumor opnieuw opduikt op een plaats 
waar reeds werd geopereerd of die reeds werd 
bestraald, gebeurt dat meestal in de loop van de 
eerste jaren na de behandeling. Maar een recidief 
blijft evenwel ook veel later nog altijd mogelijk en 
daarom moeten ook op lange termijn controles 
worden ingevoerd.

Pijn en benauwdheid 

Indien u pijn ondervindt, kan uw arts u een pijn-
stillende behandeling voorstellen. Aarzel niet hem 
daarover aan te spreken. Vaak volstaat trouwens een 
gewoon geneesmiddel. 
Wanneer de pijn echter aanhoudt, vraag dan aan 
uw behandelende arts of aan een specialist om 
u een krachtigere behandeling voor te schrijven. 
Opdat pijnstillende middelen een maximaal effect 
zouden hebben, dient u de voorschriften van uw arts 
nauwgezet op te volgen.

De pijn die u ondervindt, zou veroorzaakt kunnen 
worden door druk die wordt uitgeoefend door een 
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Contact met andere patiënten

Indien u voor, tijdens of na de behandeling in contact  
wenst te komen met andere mensen die dezelfde 
beproeving hebben doorstaan, dan kunt u zich 
wenden tot een vereniging van patiënten die een 
laryngectomie (gelaryngectomeerden) hebben 
ondergaan. Door het uitwisselen van eigen ervaringen 
en angsten, onzekerheden en verdriet kunt u met 
meer moed de nieuwe situatie waarin u zich bevindt, 
in de ogen kijken. Contact met iemand die uit ervaring 
weet wat u doorstaat, is vaak een zeer waardevolle 
steun. 

Dit soort contact kan gaan van een telefoongesprek 
of een eenmalig contact, tot deelname aan gespreks-
groepen, of informatie via een informatiekrantje. 
Voor meer informatie over dit onderwerp raden 
we u aan om contact op te nemen met Paul Graf 
(Voorzitter van de Antwerpse Vereniging voor 
Gelaryngectomeerden vzw): Kasteelstraat 17 –  
Bus 5 – 2160 Wommelgem - Tel.: 03 235 96 62 
Email: info@laryngectomie-tracheotomie.be

Genezing of remissie?  

U zult uw artsen waarschijnlijk horen spreken 
over remissie en niet over genezing. 
Remissie is een verbetering van uw toestand, 
met een vermindering van de tekenen die 
wijzen op kanker. Wanneer alle tekenen van de 
ziekte zijn verdwenen, spreken we van volledige 
remissie. Dit betekent niet altijd dat de ziekte 
volledig en definitief werd uitgeroeid. 

Zelfs in dit stadium kunnen enkele kwaadaardige 
cellen hebben overleefd, maar zijn ze te klein om 
te worden opgemerkt bij de onderzoeken. Enkel 
de tijd zal kunnen uitwijzen dat dit niet het geval 
is. Enkel dan kan men spreken van genezing.

Hoe lang moet men wachten? Alles hangt af van 
het type kanker. De grens werd willekeurig gelegd 
op 5 jaar, maar het is niet altijd nodig om zo lang 
te wachten om te kunnen spreken van genezing. 
Wanneer strottenhoofdkanker in een vroeg 
stadium wordt ontdekt, en behandeld wordt door 
chirurgie en radiotherapie, hebben 80-90% van 
de patiënten geen recidief binnen de 5 jaar.
Na een laryngectomie is de overlevingskans 
bij 5 jaar meer dan 60%. Maar elk geval is 
verschillend en de percentages berekend 
voor een bepaalde groep kunnen niet zomaar 
geëxtrapoleerd worden op een individu.

Vraag aan uw arts hoe het zit voor uw specifiek 
geval. Hoe langer de remissie duurt, hoe groter 
de kans op definitieve genezing.
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Opdat eten een plezier blijft 

Bij kanker is het in de eerste plaats een kwestie van 
te genieten van eten en drinken! De beste dieettip is 
dus om uzelf geen beperkingen op te leggen maar 
eerder uw eigen eetgewoonten aan te houden. Volg 
niet op eigen initiatief een zogezegd antikankerdieet. 
Het is verre van bewezen dat dergelijke diëten werken  
en u loopt het risico uw lichaam te verzwakken. 
Wees ook voorzichtig met het nemen van 
voedingscomplementen. Sommige kunnen de goede 
werking van uw behandeling verstoren. De beste 
aanpak is gepersonaliseerde begeleiding door 
een diëtist die gespecialiseerd is in de oncologie 
(oncodiëtist). Stichting tegen Kanker geeft heel wat 
tips en een adressengids met oncodiëtisten op haar  
website www.kanker.be/voeding-bij-en-na-kanker.

Nog enkele tips

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een vaak voorkomende bijwerking 
van kanker en/of van de kankerbehandelingen. Deze 
vermoeidheid verdwijnt meestal na het einde van de 
behandelingen. Soms echter hebben patiënten er 
nog lang nadien last van. Praat erover met uw arts 
en medisch team, ze kunnen u helpen om de effecten 
ervan tegen te gaan.

Een gebrek aan activiteit is een van de vele mogelijke  
oorzaken van deze vermoeidheid. Daarom stelt  
Stichting tegen Kanker Rekanto voor, een bewegings-
programma aangepast aan patiënten tijdens hun 
behandeling of tot een jaar na het einde van de 
behandelingen. Het programma geeft u meer 
energie, waardoor de dagelijkse inspanningen terug 
vlotter zullen verlopen. Meer informatie vindt u op 
www.rekanto.be.

Pijn verlichten

Er is geen pijn die specifiek geassocieerd kan worden 
met kanker, aangezien het niet de tumor zelf is die 
pijn doet, maar zijn effect op de andere weefsels 
(samendrukken, binnendringen, …).  
Pijn kan en moet behandeld worden. Het is belangrijk 
de pijn exact te beschrijven aan de arts of het 
verzorgend personeel zodat zij de behandelingen 
kunnen aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Volg 
altijd precies hun aanbevelingen, zeker wat betreft 
de voorgeschreven dosis pijnstillers.
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Opgelet voor wisselwerkingen 
(interacties)!

Bepaalde middelen (zowel klassieke genees-
middelen als niet-klassieke middelen) kunnen 
het effect van een kankertherapie beïnvloeden 
(versterken of verzwakken). Daarom dient u steeds  
aan uw artsen alle middelen (ook supple menten 
van vitaminen, kruiden, diëten, ...) mee te delen. 
Maak daarom een lijstje van alles wat u gebruikt 
en neem dat mee naar alle artsen bij wie u op 
consult komt. 
U kan meer informatie vinden in onze folder 
"Complementaire geneeskunde en kanker", alsook 
in de voedingssupplementengids op onze website 
www.kanker.be, rubriek "Leven met kanker". 

 

Het belang van goede moed 

Na het einde van een kankerbehandeling voelt men 
tegenstrijdig genoeg vaak een grote leegte: men 
verliest het vaak warme contact met het zorgteam 
en men krijgt geen goedbedoelde aanmoedigingen 
meer. U moet terug aarden in het “gewone” leven, 
soms terug beginnen werken, en toch voelt u zich als 
een schipbreukeling na een avontuur dat moeilijk te 
beschrijven valt.
Als u het lastig heeft, hou het dan niet allemaal voor 
uzelf. Praat erover met een naaste, iemand van het 
zorgteam, met een psycholoog of met de leden van 
een patiëntvereniging.
Binnen het kader van het Nationaal Kankerplan heeft 
u recht op gratis psychologische ondersteuning in 
het ziekenhuis. Stichting tegen Kanker biedt ook 
bijkomende psychologische coaching aan (zie  
www.kanker.be of de Kankerfoon op 0800 15 800).

Belang van de vertrouwensrelatie met  
uw verzorgers

Deze brochure geeft zeker geen antwoord op alle 
vragen die u zich stelt en die u zich nog zult stellen 
tijdens uw ziekte. Dat was ook niet de bedoeling. 
U zal heel wat professionals ontmoeten vanaf nu: 
artsen, verpleegkundigen en anderen. Aarzel nooit 
hen vragen te stellen en blijf uw vragen herhalen tot 
u een bevredigend antwoord heeft gekregen. Het 
is absoluut noodzakelijk een echte dialoog met hen 
op te bouwen. Zo zult u samen met hen en in alle 
vertrouwen beslissingen kunnen nemen tijdens uw 
behandeling.
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Op www.kanker.be vindt u:

•• bijkomende•informatie•over•de•ziekte,•de•
behandelingen,•de•bijwerkingen

•• tips•om•beter•om•te•gaan•met•uw•ziekte:•
voeding,•schoonheid•…

•• de•gegevens•van•al•onze•
patiëntbegeleidingsdiensten

•• heel•wat•brochures•en•folders•die•u•kunt•
bekijken•en/of•bestellen

U kunt onze publicaties ook bestellen per  
telefoon op 02 733 68 68 of per e-mail  
op info@kanker.be.
 

Stichting•tegen•Kanker:••
één•missie,•drie•doelstellingen

Stichting tegen Kanker heeft slechts één  
ambitie: zoveel mogelijk vooruitgang maken in  
de strijd tegen kanker.

Om•dat•mogelijk•te•maken•werken•we•op••
drie•niveaus:

•• Wij•financieren•het•kankeronderzoek•in••
België 
Om de genezingskansen te verhogen, 
financieren wij het werk van onderzoekers 
in de grote onderzoekscentra in ons land, 
voornamelijk universiteiten.

•• Wij•bieden•sociale•begeleiding,•financiële•
steun•en•informatie•aan•patiënten•en•hun•
naasten•
Om de levenskwaliteit van mensen met  
kanker te verbeteren, bieden wij informatie, 
sociale hulp en ondersteuning aan personen 
met en na kanker en hun naasten.

•• Wij•promoten•een•gezonde•levenswijze,•
preventie•en•opsporing•door•het•breed•
verspreiden•van•wetenschappelijk•
gevalideerde•informatie 
Om het risico op kanker te verminderen, 
moedigen wij het publiek aan om een 
gezonde levenswijze aan te nemen en deel 
te nemen aan opsporingsprogramma’s. 
Daarom verspreiden wij op brede schaal 
wetenschappelijk gevalideerde informatie.


