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Samenvatting en Conclusies

Samenvatting

Spraakprothesen worden gebruikt door gelaryngectomeerde patiënten, die als gevolg van

stembandkanker hun strottenhoofd (glottis) inclusief stembanden verliezen en daarmee hun

vermogen tot spreken. Na de operatie (larynxextirpatie; laryngectomie) ademt de patiënt via

een tracheostoma in de hals, terwijl de voedingsweg van mond via slokdarm (oesophagus)

naar maag in stand is gebleven. De verbinding tussen luchtpijp (trachea) en mondholte is dus

opgeheven. Naast veranderingen in de ademhaling en het slikken, is het verlies van de eigen

stem één van de meest ingrijpende en psychisch belastende gevolgen van deze ingreep. Het

is derhalve van belang een snelle spraakrevalidatie te realiseren. 

De tracheo-oesophageale shuntspraak, waarbij een siliconen rubberen spraakprothese

wordt gebruikt is de meest succesvolle vorm van spraakrevalidatie, welke binnen 14 dagen

na de operatie al kan worden benut. Andere vormen van spraakrevalidatie zijn de oeso-

phageale injectiemethode en het gebruik van een electrolarynx. Bij de tracheo-oesophageale

shuntspraak wordt een spraakprothese geïmplanteerd tussen slokdarm en luchtpijp (tracheo-

oesophageale fistel). Deze functioneert met een klepmechanisme; hierdoor kan er geen

voedsel en speeksel vanuit de slokdarm in de luchtpijp lopen, maar is het wel mogelijk om

na afsluiting met duim of vinger van het tracheostoma in de hals, de luchtstroom vanuit de

longen via de spraakprothese naar de slokdarm en keelholte te geleiden. Deze luchtstroom

zet weefsel (slijmvlies en spieren) ter hoogte van de slokdarmingang in trilling (pseudo-glot-

tis; pharyngo-oesophageale segment), waardoor geluid kan worden geproduceerd (Figuur 1).

Sinds de introductie van spraakprothesen in 1979 zijn er verschillende typen prothesen
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ontwikkeld. In Nederland worden de Groningen spraakprothese (Figuur 2A) en de Provox II

spraakprothese (Figuur 2B) het meest gebruikt. Naast verschillen in ontwerp, manier van

plaatsing en luchtstroomweerstand hebben alle typen spraakprothesen uiteindelijk te maken

met een beperkte levensduur, doordat bacteriën en gisten zich hechten op het oppervlak van

de prothese (biofilmvorming) (Figuur 3). Als gevolg van deze kolonisatie van de prothese,

wordt het klepmechanisme aangetast en zal de prothese gaan lekken of zal het spreken steeds

moeizamer worden doordat de luchtstroomweerstand van de prothese te hoog wordt. De

prothese dient dan te worden vervangen door de keel-, neus- en oorarts. Dit is een voor de

patiënt belastende ingreep met kostengenererende consequenties. Frequente wisselingen van

de prothesen kunnen tevens leiden tot granulaties rondom de tracheo-oesophageale fistel, lit-

tekenweefselvorming met stenosering of een insufficiënte prothese door een te ruime fistel-

opening (lekkage langs de prothese). Er zijn dus meerdere redenen waarom het verlengen

van de levensduur van spraakprothesen gewenst is.
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Figuur 1.

A. Anatomie voor de laryngectomie. B. Anatomie na de laryngectomie met Groningen spraakprothese. C.

Schematische tekening Groningen spraakprothese.

Figuur 2A.

Groningen spraakprothese.

Figuur 2B.

Provox II spraakprothese.



De gemiddelde levensduur van spraakprothesen is 3 tot 4 maanden, alhoewel dit per patiënt

sterk varieert. Een aantal endogene en exogene factoren zijn van invloed op de biofilmvor-

ming op spraakprothesen. Endogene factoren omhelzen individuele commensale bacteriën in

mond- en keelholte en op de huid, de invloed van speeksel, mechanische krachten van de

posterieure slokdarmwand tegen het oesophageale deel van de prothese, gastro-oesophagea-

le reflux en het effect van anatomische condities na de operatie. Exogene factoren die kun-

nen worden onderscheiden zijn medicatie, rook- en drinkgedrag, voedingsmiddelen, lucht-

stroom en luchttemperatuur, blootstelling aan pathogene bacteriën, en het gebruik van spe-

cifieke producten die de vorming van biofilm kunnen beïnvloeden. 

In dit proefschrift werd de levensduur van Groningen en Provox II spraakprothesen

onderzocht en werden mogelijke beïnvloedende factoren bestudeerd. Tevens werd een aan-

tal methoden om de levensduur van spraakprothesen te verlengen met behulp van exogene

factoren onderzocht in een in vitro situatie.

In hoofdstuk 2 werd de rol van microbiële biofilms besproken in relatie tot het falen van een

spraakprothese. Ook werden mogelijke interventiemethodes besproken.

In hoofdstuk 3 werden 746 wisselingen van Groningen en Provox II spraakprothesen bij 138

patiënten retrospectief bestudeerd. De gemiddelde levensduur van de Groningen prothese

was 105 dagen, terwijl de gemiddelde levensduur van de Provox II 86 dagen betrof. Deze

resultaten komen overeen met de literatuur. De gemiddelde levensduur van de eerstgeplaat-

ste prothese was significant langer: 165 dagen.
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Figuur 3.

Ongebruikte Groningen spraakprothese (links) en

Groningen spraakprothese met biofilm vorming (rechts).



Daarnaast werd een statistische analyse uitgevoerd waarin de effecten van enkele exogene

factoren op de levensduur van Groningen en Provox II prothesen werden bestudeerd. Bij

geen van de onderzochte variabelen (leeftijd, algemene gezondheidstoestand, gebruik van

medicatie, preoperatief rook- of drinkgedrag, radiotherapie, granulatieweefsel, dentitie, of de

consumptie van karnemelk, yoghurt, melk, bier of frisdranken) kon een significant effect

worden vastgesteld.

De brede variatie in levensduur van spraakprothesen tussen patiënten onderling (inter-

individueel) en ook per patiënt (intra-individueel) zoals werd vastgesteld in deze studie leid-

de tot de conclusie dat biofilmvorming een multifactorieel proces was. Dit maakte het bui-

tengewoon gecompliceerd om onderzoek te gaan doen naar enkele of multipele factoren die

dit proces beïnvloeden, zeker in een in vivo situatie, waarbij een veelvoud aan wisselende

factoren bestaat. Om het onderzoek naar methoden om de levensduur van spraakprothesen te

verlengen te kunnen voortzetten, werd besloten om in vitro experimenten te ontwerpen.

Hiervoor werd gebruik gemaakt van een ‘kunstkeel’ waarin het effect van één factor op bio-

filmvorming op spraakprothesen kon worden onderzocht (Figuur 4).

Gebruik makend van de kunstkeel werd in hoofdstuk 4 het effect van luchtstroom op bio-

filmvorming onderzocht. Hiertoe werden Groningen en Provox II spraakprothesen in de

kunstkeel geplaatst en werd gedurende drie dagen een biofilm gekweekt na inoculatie met de

totale microflora van een geëxplanteerde prothese. Na drie dagen werden de prothesen door-

geblazen met de Provox flush®, behandeld met luchtstroom met oplopende druk (10, 15, 20

cmH
2
O) of krachtig doorgeblazen met een luchtdruk van 20 cmH

2
O. De controle prothesen

werden ongemoeid gelaten. Deze procedure werd driemaal daags gedurende 9 dagen uitge-

voerd, bij wijze van dagelijks onderhoudsschema, waarna de kunstkelen voor de nacht gedu-

rende 30 minuten gevuld werden met groeimedium. Na 12 dagen werd de microflora van de

prothesen geoogst, uitgeplaat en gekwantificeerd.

Samenvatting en Conclusies

x | 120

Figuur 4.

De kunstkeel. In de bougie wordt spraakprothese

geplaatst met de oesophageale zijde naar de

binnenzijde van de kunstkeel. 



Resultaten van dit experiment waarbij de Provox flush® werd gebruikt tonen een afname van

bacteriën op Groningen en Provox II prothesen tot 71% en 45% ten opzichte van de contro-

le. Het aantal gisten veranderde niet. Oplopende druk en krachtig doorblazen lieten afnames

zien van bacteriën en gisten op Provox II prothesen tot 45 tot 70%. Het effect op Groningen

prothesen was minder opvallend (56-87%). Derhalve heeft het dagelijks gebruik van lucht-

stroom door de prothese, bijvoorbeeld met behulp van de Provox flush® een reinigend effect,

met name op Provox II spraakprothesen. Verwacht kan worden dat dit de levensduur van pro-

thesen verlengd.

In hoofdstuk 5 en 6 werd het wetenschappelijke fundament geleverd voor de anekdotische

aanwijzingen van patiënten en patiëntenorganisaties uit Nederland en Turkije dat het gebruik

van bepaalde zuivelproducten de levensduur van spraakprothesen verlengt (Figuur 5). Voor

deze studies werd de kunstkeel gebruikt. Perfusie van de kunstkeel met karnemelk driemaal

daags gedurende 9 dagen reduceerde de hoeveelheid bacteriën en gisten in de biofilm op

Groningen prothesen naar 3% en 15% ten opzichte van de controle. Deze effecten werden

niet gevonden bij gebruik van gepasteuriseerde karnemelk. Yakult, Mona mild yoghurt,

Mona Vifit yoghurt, halfvolle melk en magere yoghurt had ook een reducerend effect op de

hoeveelheid bacteriën, variërend van 12% (Yakult) tot 88% (Mona mild) ten opzichte van de

controle, maar deze producten hadden geen remmend effect (soms juist een stimulerend

effect) op gistgroei. De combinatie van karnemelk met Yakult liet geen synergistisch effect

zien. Effecten op Provox II prothesen waren minder uitgesproken. Deze in vitro experimen-

ten in de kunstkeel tonen aan dat biofilmvorming op spraakprothesen verminderd kan wor-

den door het dagelijks gebruik van bepaalde zuivelproducten. Hiervan had karnemelk het

sterkst remmende effect, gevolgd door Yakult (Figuur 6).
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Figuur 5. 

Ingezonden brief in de tweede stem, het blad van de

Nederlandse stichting voor gelaryngectomeerden

maakt melding van ‘de gouden tip’; het gebruik van

karnemelk ter verlenging van de levensduur van

spraakprothesen.



Vervolgens werd in hoofdstuk 7 de invloed van probiotische bacteriën op biofilmvorming

op Groningen en Provox II spraakprothesen bestudeerd. Probiotische bacteriën zijn bacteriën

met een positief effect op de gezondheid en worden gebruikt om zuivelproducten te fabrice-

ren. Perfusie van de kunstkeel met Lactococcus lactis 53 suspensie reduceerde de hoeveel-

heid bacteriën en gisten op Groningen spraakprothesen naar 17% en 22%, op Provox II pro-

thesen naar 19% en 45%, ten opzichte van de controle (100%). Een suspensie van

Streptococcus thermophilus B reduceerde de hoeveelheid bacteriën en gisten op Groningen

prothesen tot 53% en 33%; op de Provox II prothese tot 14% en 0%. Alle andere probiotische

suspensies hadden een reducerend effect op de biofilm, alhoewel er sterke verschillen tussen

de twee types prothesen werden waargenomen. 

In hoofdstuk 8 werd de invloed van een aantal frisdranken op biofilmvorming op spraak-

prothesen onderzocht. Gedurende drie dagen werd een kunstkeel geïnoculeerd met de bio-

film van een geëxplanteerde prothese, waarna de kunstkelen gedurende 9 dagen werden

gespoeld driemaal daags met 650 ml buffer oplossing of koolzuurhoudend mineraalwater

(controles), cafeïnehoudende frisdrank (2 soorten), of een cafeïnevrije of suikervrije versie

van de cafeïnehoudende frisdrank. Beide cafeïnehoudende frisdranken reduceerden het

voorkomen van bacteriën in de biofilm tot 1-5% ten opzichte van de controle, terwijl gisten

in het geheel niet werden geremd, maar juist toenamen. De controles, noch de cafeïnevrije

of suikervrije variant lieten een vermindering zien van bacteriën in de biofilm.
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Figuur 6A.

Oesophageale zijde van Groningen spraakprothese uit

kunstkeel, gedurende 9 dagen geperfundeerd met

phosphaat buffer. Het oppervlak is bedekt met biofilm.

Figuur 6B.

Oesophageale zijde van Groningen spraakprothese uit

kunstkeel, gedurende 9 dagen gespoeld met

karnemelk.



Conclusies

De levensduur van een spraakprothese is afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling

van de biofilm op de prothese (en van het type prothese). Deze biofilmvorming is een mul-

tifactorieel proces, welke moeilijk in een in vivo situatie valt te testen door de grote hoe-

veelheid beïnvloedende factoren. In dit proefschrift werden in een retrospectieve multifacto-

riële analyse geen factoren gevonden die een significant effect hadden op de levensduur van

spraakprothesen.

Daarom werden de effecten van enkele geïsoleerde factoren op biofilmvorming bestu-

deerd in een kunstkeelopstelling. De biofilmvorming in de kunstkeel werd geïnitieerd door

gebruik te maken van een totale biofilm van een geëxplanteerde in vivo prothese, zonder de

directe samenstelling van deze biofilm tevoren te analyseren. Deze teleologische benadering

werd verkozen om praktische en technische redenen. Omdat we bij alle experimenten inclu-

sief de controles dezelfde ‘geëxplanteerde’ biofilm gebruikten, en alle experimenten in twee-

of drievoud uitvoerden, kunnen deze experimenten als betrouwbaar en reproduceerbaar

worden beschouwd, binnen de beperkingen veroorzaakt door het werken met levende micro-

organismen.

In toekomstige in vitro studies met de kunstkeel kunnen de in vivo condities nog opti-

maler worden benaderd door te starten met de perfusie van de kunstkeel vanaf de eerste dag

en door de kunstkeel op lichaamstemperatuur te brengen door het toevoegen van een ver-

warmingselement. 

Het gebruik van luchtstroom, zuivelproducten zoals karnemelk (bevat Lactococcus lac-

tis), probiotische suspensies en cafeïnehoudende frisdranken heeft een remmend effect op

biofilmvorming op spraakprothesen in in vitro omstandigheden. Alhoewel de exacte ingre-

diënten verantwoordelijk voor dit effect, alsmede de levensvatbaarheid van de probiotische

bacteriën in commercieel verkrijgbare zuivelproducten, niet bepaald werden in dit proef-

schrift, laten deze factoren allen een significant effect zien op biofilmvorming. Verdere

bestudering van de veelbelovende resultaten van dit proefschrift zal uitgevoerd dienen te

worden in een prospectieve, gecontroleerde cross-over in vivo studie om de relevantie voor

de kliniek verder te kunnen bepalen.
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