Functiebehoud bij hoofd-halskanker

Behandelen
vanuit maximale
levenskwaliteit
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De behandeling van hoofd-halskanker brengt grote
risico’s met zich mee op restschade, zoals problemen met
spreken en eten. Bij het Maastricht UMC+ is steeds meer
kennis aanwezig waarmee die risico’s voor individuele
patiënten kunnen worden voorspeld. Zodat er goede
keuzes kunnen worden gemaakt tussen optimale overlevingskansen en kwaliteit van leven.

E

lk jaar krijgen ongeveer 3.000
Nederlanders de diagnose hoofdhalskanker. Als je er vroeg bij bent,
is de kans op overleving groot: 80 tot 90
procent. De behandeling van hoofd- en
hals- tumoren kan echter grote gevolgen
hebben voor belangrijke functies als eten,
drinken, proeven, ruiken, ademen en
spreken. Wanneer je door de behandeling
bijvoorbeeld je strottenhoofd moet missen,
kun je niet meer normaal spreken en
dat heeft enorme impact op je kwaliteit
van leven.
Dat vraagt om een lastige afweging bij iedere
patiënt. Zet je alles op alles en behandel je
de kanker met het zwaarste geschut voor
optimale overlevingskansen? Of kies je
voor een minder rigoureuze behandeling,
waarbij de patiënt ook minder restschade
overhoudt en de kwaliteit van leven voorop
staat? Die beslissing moeten patiënten uiteindelijk zelf maken, al worden ze daarbij
ondersteund door een team van zeer ervaren en betrokken behandelaren.
Door informatie over behandelde patiënten uit de hele wereld in rekenmodellen te
verzamelen, kunnen de overlevingskansen
en risico’s per patiënt gelukkig steeds beter
worden voorspeld, zodat patiënten ook echt
weloverwogen keuzes kunnen maken tussen verschillende vormen van behandeling.

Herman Vaassen (68) uit Weert:

‘Ik klus weer als
vanouds’

‘R

uim drie jaar geleden ontdekte
ik een knobbeltje in mijn hals,
nadat ik al een tijdje last had
van verkoudheden. Op de echo in het ziekenhuis zagen ze vocht in het knobbeltje.

Dat werd er gelijk met een spuit uitgezogen.
Maar twee weken later was het knobbeltje
weer terug. Het bleek een uitzaaiing te zijn
van een kleine tumor diep in mijn keel,
onderaan mijn tong. Opereren zou een
riskante zaak worden. Ik ken mensen met
een vergelijkbare aandoening die aan hun
rigoureuze operatie ernstige klachten en
bijverschijnselen hebben overgehouden.
Liever geen operatie dus. Aanvankelijk dachten mijn artsen aan een chemobehandeling.
Maar toen ze gingen kijken naar de ervaringen
met andere patiënten met deze aandoening,
kwamen ze tot de conclusie dat ik beter af
zou zijn met alleen bestralingen. Dat zou in
mijn geval minder bijwerkingen en restschade
betekenen, legden ze me uit. Ik had alle
vertrouwen in het oordeel van de artsen. Als
voormalig installatieadviseur ben ik technisch onderlegd en ik vond het interessant
om alles te weten te komen over de techniek
van mijn bestralingen. Ik vond daarover veel
nuttige informatie op de websites kanker.nl
en oncozon.nl, en ook de radiotherapeutoncoloog zelf heeft me veel uitgelegd. Ik was
er uiteindelijk ook heel gerust op toen ik de
35 bestralingen onderging.
Drie maanden na de behandeling kon ik
alweer hardlopen, autorijden en lange
wandelingen maken, al was mijn conditie
natuurlijk niet meer als vanouds. Als gevolg
van de bestralingen heb ik nog wel stijve
en soms pijnlijke nek- en schouderspieren.
Ik heb sindsdien ook last van slijmvorming
en een droge mond en keel. Dus ik moet
veel drinken en kauwgum kauwen om mijn
speekselklieren te activeren. Daarnaast is
mijn smaak- en reukvermogen verminderd
en verdraag ik geen zuur voedsel meer.
Maar al met al ervaar ik niet dat dit mijn
kwaliteit van leven erg negatief beïnvloedt.
Ik ben nu weer bezig met flinke bouwklussen rond mijn huis en daarin kan ik me als
vanouds uitleven.’
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Herken de signalen: 1 voor 3
Hoofd-halskanker is in een vroeg stadium vaak nog goed te behandelen. Het is dus belangrijk er snel bij te zijn. Europese experts
op het gebied van hoofd-halskanker hebben daarvoor de ‘1 voor
3-definitie’ opgesteld.
Vraag de huisarts om verwijzing naar een specialist als je 1 van onderstaande klachten langer hebt dan 3 weken:
• Zere tong, zweren in de mond die niet genezen en/of rode of witte
vlekjes in de mond
• Keelpijn
• Blijvende heesheid
• Pijn en/of problemen bij het slikken
• Knobbel in de nek/hals
• Verstopte neus aan één kant en/of bloedige uitscheiding uit de neus.

Prof. dr. Bernd Kremer, KNO-arts, hoofdhalschirurg en hoofd van het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+:

‘Het gaat ook om
de kwaliteit van
leven’

‘H

et gaat tegenwoordig niet meer
alleen om genezen, maar ook
om de kwaliteit van leven op
korte én lange termijn. Je beroep, sociale
situatie en persoonlijke voorkeuren tellen nu
zwaar mee bij de keuze van een behandeling. Functiebehoud zorgt voor een hogere
kwaliteit van leven en snellere terugkeer in
het arbeidsproces en de maatschappij. Iemand
die de diagnose kanker krijgt, zal in eerste
instantie in shock zijn en willen dat de tumor
zo snel mogelijk grondig wordt verwijderd.
Maar vervolgens is het belangrijk op het juiste
moment een vervolggesprek te houden en
dan weeg je samen af wat elke behandeloptie
oplevert versus de te verwachten bij-effecten.
Met voldoende betrouwbare informatie worden
patiënten bewust van hun eigen voorkeuren.
Daardoor kan je keuze van behandelen
anders uitvallen dan bij je eerste reactie. Met
een hoge bestralingsdosis in het gebied van
de bovenste sluitspier van de slokdarm kunnen we misschien wel een tumor verwijderen,
maar als je daarna bijvoorbeeld geen vast
voedsel meer kunt doorslikken, verlies je een
belangrijk stuk kwaliteit van leven. Dan kan
de aanpassing van de bestraling, bijvoorbeeld
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protonenbestraling, helpen om ernstige gevolgen te voorkomen. Ook zijn wij steeds beter
in staat om vóór de start van een behandeling, bijvoorbeeld chemo- of immuuntherapie,
vooraf te voorspellen en te testen hoe een
tumor gaat reageren, zodat we alleen behandelen als de behandeling ook daadwerkelijk
effectief zal zijn.’

Prof. dr. André Dekker, klinisch fysicus aan
het Maastricht UMC+:

‘We kunnen de
gevolgen van
behandelingen
beter voorspellen’

‘O

nderzoeken bij radiotherapiecentrum Maastro en in academische ziekenhuizen in de
hele wereld leveren enorme hoeveelheden
informatie – zogeheten big data – op over
de effecten van de verschillende behandelingen bij patiënten met verschillende
soorten kanker. We hebben wereldwijd al
zoveel data verzameld dat we nu bij veel
soorten kanker vrij goed kunnen voorspellen wat de effecten en bijwerkingen van de
verschillende behandelingen zullen zijn.
Voor veel patiënten kunnen we met behulp
van rekenmodellen de kansen op genezing,
maar ook de risico’s op het ontstaan van
vervelende restschade en bijwerkingen

voorspellen. Door Maastro en het Maastricht UMC+ samen worden de gegevens
uit het elektronisch patiëntendossier al
automatisch vergeleken met alle bekende
onderzoeksdata en data uit andere ziekenhuizen. Op basis van die rekenmodellen
krijgt de patiënt zelf een keuze. De meeste
patiënten vinden het fijn om zelf mee te
kunnen beslissen, in nauw overleg met
hun arts die natuurlijk eerst goed uitlegt
wat de risicocijfers inhouden. Wie zelf een
afweging en keuze heeft gemaakt voor een
bepaalde behandeling, voelt zich achteraf
ook vaak beter bij die keuze en heeft ook
zelden spijt.’

Meer info
• Op MUMC TV is een video te bekijken over
functiebehoud bij de behandeling van kanker. Ga naar oncologie.mumc.nl en zoek
daar naar ‘functiebehoud bij bestraling en
kanker’.
• Patiëntenvereniging Hoofd Hals biedt
ondersteuning van patiënten met kanker
in het hoofd-halsgebied en hun naasten.
Kijk op pvhh.nl.
• Op kanker.nl is betrouwbare informatie te
vinden over alle soorten kanker, behandelingen en ondersteuning voor leven met kanker.
• Kijk ook op maastro.nl voor meer informatie over de behandeling van kanker en
protonentherapie.

Dr. Martin Lacko, KNO-arts en hoofdhalschirurg van het Maastricht UMC+:

‘Patiënten
maken hun eigen
afweging’

‘W

e proberen patiënten altijd
meerdere behandelkeuzes te
geven. Enerzijds de agressieve behandeling met de grootste kans op
tumorgenezing, met echter ook meer risico
op blijvende bijwerkingen en functionele
beperkingen. Anderzijds een minder agressieve therapie die naar verwachting tot
minder blijvende beperkingen zal leiden en
toch een redelijk goede overlevingsprognose biedt. In gezamenlijk overleg met de
patiënt en familie komen we dan tot de
aanpak die het beste past bij de individuele
patiënt en zijn wensen. Voor een deel van
de patiënten, zeker als ze op leeftijd zijn,
is de kwaliteit van leven belangrijker dan
een lange overleving met veel beperkingen.
De omvang en impact van de behandeling
wordt mede bepaald door de omvang van
de tumor. Bij kleinere tumoren wordt vaak
een zogenaamde ‘monotherapie’ toegepast
waarbij naast tumorgenezing ook behoud
van optimale functie van bijvoorbeeld het
strottenhoofd of de tong centraal staat.
Grote, vergevorderde tumoren moeten
vaak met een gecombineerde ‘multimodaliteit therapie’ worden behandeld: een
combinatie van radiotherapie, chirurgie

en/of chemotherapie. Met het combineren
proberen we de negatieve gevolgen voor de
patiënt te minimaliseren. Uiteindelijk gaat
het om de grootste kans op overleven met
zo min mogelijk restschade. Hoe eerder een
patiënt met een hoofd-halstumor geholpen
wordt, hoe beter de prognose. Landelijk
streven we ernaar om tachtig procent van
de patiënten met hoofd-halstumoren binnen vier weken te behandelen. Daarmee
hebben we de laatste jaren enorme vooruitgang geboekt en het Maastricht UMC+
behoort nu tot de landelijke koplopers.’

Dr. Frank Hoebers, radiotherapeut-oncoloog
Maastro / Maastricht UMC+:

berekenen. Dat geldt nu voor tien tot twintig
procent van de patiënten met hoofd-halstumoren en zelfs voor meer dan vijftig procent
van de patiënten met hersentumoren. Het
is ook altijd een afweging van kansen en de
persoonlijke situatie van elke patiënt. Voor
een oudere patiënt die van ver moet komen,
kan het misschien te belastend zijn om zes
tot zeven weken lang elke werkdag bestraald
te worden in Maastricht. Dan wordt dat
meegenomen in de afweging voor de beste
behandeling voor de beste kwaliteit van
leven. Kinderen met tumoren die bestraald
moeten worden, komen altijd in aanmerking
voor protonentherapie omdat zij hiermee de
beste kansen op de lange termijn hebben.’

‘We bestralen
nauwkeurig, met
minimale schade’

‘S

inds vorig jaar kunnen we in
Maastricht ook patiënten behandelen met protonentherapie. Deze
therapie bestraalt een tumor nauwkeuriger
dan de gewone fotonenbestraling. Vooral de
dosis straling op het gezonde weefsel is lager
en daardoor ontstaat minder beschadiging
van gezond weefsel en hebben patiënten
ook minder risico op bijwerkingen zoals
een droge mond of slikklachten. We passen nu protonentherapie toe bij elke patiënt
voor wie dat beter is. Of protonentherapie
voor iemand de beste optie is, kunnen we
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