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Keuze van behandeling bij hoofd-halskanker in oudere patiënten is controversieel. 
Clinici worden daarbij geconfronteerd met een aantal dilemma’s. Comorbiditeit en 
leeftijd zijn momenteel belangrijke variabelen bij de keuze voor de juiste behandeling. 
Dit proefschrift geeft een overzicht van deze en andere variabelen die mogelijk van 
invloed zijn op behandelingsuitkomsten binnen verschillende lokalisaties van hoofd-
halskanker.

Het larynxcarcinoom is een van de meest voorkomende kwaadaardige tumoren 
in het hoofd-halsgebied en komt relatief veel voor bij oudere patiënten. In hoofdstuk 
2.1 werd de relatie geëvalueerd tussen comorbiditeit en complicaties gerelateerd aan 
de behandeling van oudere patiënten met een larynxcarcinoom.

Hiervoor is van patiënten ouder dan 75 jaar (n=129) en jonger dan 65 jaar (n=283) 
de medische status geanalyseerd. Alle patiënten zijn gediagnosticeerd met een 
larynxcarcinoom tussen 1997 en 2007 in het Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Daarbij werd gevonden dat oudere patiënten significant meer comorbiditeit hebben 
dan jongere patiënten. Echter is er geen significant verschil gevonden in complicaties 
tussen de leeftijdsgroepen. In jongere patiënten is een significante relatie gevonden 
tussen comorbiditeit en complicaties. Deze relatie is niet aanwezig bij oudere patiënten. 
Op basis van deze resultaten werd geconcludeerd dat oudere patiënten op basis van 
leeftijd niet anders behandeld moeten worden. Andere factoren dan alleen comorbiditeit 
spelen een rol bij het ontstaan van complicaties in oudere patiënten, dus een nauwkeurige 
evaluatie is noodzakelijk voor behandeling.

Pharynxcarcinomen komen relatief minder voor bij oudere patiënten, maar keuze van 
behandeling bij oudere patiënten stelt de clinicus vaak voor een moeilijke beslissing.
Daarom richt hoofdstuk 2.2 zich op het evalueren van de relatie tussen 
comorbiditeit, complicaties en overleving bij verschillende behandelingsmethoden van 
pharynxcarcinomen met een nadruk op oudere patiënten.

Hiervoor werd een retrospectieve analyse verricht van pharyngeale kankerpatiënten, 
gediagnosticeerd in het UMCG tussen 1997 en 2007. Patiënten van 75 jaar en ouder 
(n=42), werden gekoppeld aan twee patiënten uit de controlegroep van patiënten 64 
jaar en jonger (n=84).  In dit onderzoek werd gevonden dat comorbiditeit vergelijkbaar 
was in beide leeftijdsgroepen. Complicaties waren niet significant verschillend tussen 
leeftijdsgroepen. In de multivariaat analyse werd gevonden dat bij een ernstiger stadium 
van de ziekte meer complicaties voorkomen. Verder bleek comorbiditeit een significante 
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voorspeller te zijn van overleving nadat de overleving werd aangepast aan geslacht, 
leeftijd en geboortecohort.

Ook in dit hoofdstuk werd er geen bewijs gevonden om oudere patiënten met een 
pharynxcarcinoom anders te behandelen dan jongere patiënten. De aan behandeling 
gerelateerde complicaties worden niet voorspeld door comorbiditeit bij zowel jonge als 
oudere patiënten. Echter is comorbiditeit een significante voorspeller van overleving. 
Daarom is zorgvuldige evaluatie voor de behandeling geïndiceerd bij oudere patiënten.
Maligne tumoren van neus(bij)holten en grote speekselklieren zijn zeldzaam, waarbij de 
kern van de behandeling chirurgisch is, met of zonder aanvullende radiotherapie. Door de 
zeldzaamheid van deze tumoren is er maar weinig bekend over de behandeluitkomsten 
(met name in oudere patiënten) en hun mogelijke voorspellers. De nadruk in hoofdstuk 
3 ligt op chirurgische complicaties.

In hoofdstuk 3.1 wordt een onderzoek uitgevoerd naar behandeluitkomsten van 
maligne sinonasale tumoren, waarbij de focus ligt op verschillen tussen jongeren en 
oudere patiënten.

Hiervoor werden patiënten met een sinonasale maligniteit (n=107) die chirurgisch zijn 
behandeld tussen 1995 en 2010 in het UMCG retrospectief geanalyseerd. Patiënten 
werden verdeeld in patiënten van 70 jaar en ouder (n=34) en 69 jaar en jonger (n=73). 
Hieruit bleek dat de aanwezigheid van comorbiditeit groter was bij oudere patiënten, 
echter werd er geen verschil gezien in het ontstaan van complicaties na behandeling. 
Bij multiple logistische regressie was alleen lengte van de chirurgie een voorspellende 
factor voor meer complicaties. Tevens werd geen verschil gezien in overleving en 
recidieven bij jongere en oudere patiënten. Jongere patiënten hadden een slechtere 
overleving als een plaveiselcelcarcinoom of melanoom werd gevonden. Dit verschil 
tussen histologische subtypen werd niet gevonden bij oudere patiënten.
De conclusie van deze studie was dat er geen verschil gevonden werd in complicaties, 
overleving en recidieven tussen oudere en jongere patiënten. Daarom is er geen reden 
gevonden om oudere patiënten met een sinonasale maligniteit niet volgens protocol te 
behandelen.

In hoofdstuk 3.2 werd een andere zeldzame lokalisatie onderzocht van maligne 
tumoren in het hoofd-halsgebied, te weten de grote speekselklieren. Ook hier wordt 
de vraag gesteld of er prognostische variabelen aan te wijzen zijn voor het ontstaan 
van complicaties en overleving, waarbij de nadruk wordt gelegd op verschillen tussen 
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oudere en jongere patiënten.

Van de 111 onderzochte patiënten waren 33 patiënten 70 jaar of ouder en 78 patiënten 
jonger dan 70 jaar. Comorbiditeit en complicaties waren significant meer aanwezig in 
oudere patiënten. Bij multivariate analyse bleken echter leeftijd, comorbiditeit en lengte 
van chirurgie geen onafhankelijke voorspellers van complicaties. Stadium van de ziekte 
was de enige onafhankelijke voorspeller van zowel complicaties als ziekte specifieke 
overleving. Hieruit volgde de conclusie dat leeftijd alléén geen reden is om oudere 
patiënten anders te behandelen.

Chirurgische resectie van hoofd-halskanker kan leiden tot complexe defecten. 
Microchirurgische reconstructie met een vrije gevasculariseerde lap is vaak geïndiceerd 
om een optimaal functioneel en esthetisch resultaat te behalen. De leeftijd van een 
patiënt zou geen contra-indicatie moeten zijn voor vrije lap chirurgie, echter worden 
oudere patiënten minder vaak behandeld volgens protocol. Het doel van hoofdstuk 4 is 
om de uitkomsten van vrije lap interventies bij hoofd-halskanker patiënten te analyseren 
aan de hand van een gestandaardiseerde classificatie voor chirurgische complicaties 
en verschillen te onderzoeken tussen jongere en oudere patiënten.

Patiënten met hoofd-halskanker die in de periode 1995-2010 behandeld zijn met een vrije 
gevasculariseerde lap in het Universitair Medisch Centrum Groningen werden hiervoor 
retrospectief geïncludeerd. Er werden in deze groep geen significante verschillen gezien 
tussen jongere (n=169) en oudere (n=33) patiënten bij de afhankelijke variabelen. Er 
werden echter bij jongere patiënten significant meer medische complicaties gezien. Bij 
multivariaat analyse was stadium van de ziekte de enige voorspeller van complicaties 
gerelateerd aan de ontvangstplaats en comorbiditeit de enige voorspeller van medische 
complicaties. Leeftijd was geen significante voorspeller bij multivariaat analyse. 

Geconcludeerd werd dat in deze groep van oudere patiënten die een vrije lap 
reconstructie ondergingen, complicaties niet vaker worden gezien, vergeleken met 
jongere patiënten. Daarom kunnen vrije lappen, bij een goede pre-operatieve selectie 
van patiënten, bij ouderen net zo succesvol zijn.

In de hoofdstukken 2 tot en met 4 worden specifieke lokalisaties van maligne 
tumoren in het hoofd-halsgebied onderzocht. Dit resulteert in een meer homogene 
onderzoeksgroep en daarom ook meer betrouwbare resultaten. Aan de andere kant 
wordt het mogelijk, door het toevoegen van verschillende lokalisaties aan één studie, 
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een grotere populatie te creëren.  Daarmee kunnen meer betrouwbare uitspraken 
worden gedaan door toevoeging van meer variabelen. De ernst van de comorbiditeit en 
complicaties wordt geanalyseerd in alle eerdere hoofdstukken, maar verdere specificatie 
van deze variabelen (type comorbiditeit en complicaties) zou kunnen leiden tot meer 
specifieke voorspellers en resultaten. Daarom werd in hoofdstuk 5 de nadruk gelegd 
op verschillende type comorbiditeiten in relatie tot verschillende type complicaties met 
inclusie van verschillende lokalisaties binnen het hoofd-halsgebied.

We hebben daarvoor een retrospectieve analyse gedaan van 1201 patiënten die 
behandeld werden door middel van uitgebreide chirurgie in verband met hoofd-
halskanker in het Universitair Medisch Centrum Groningen tussen 1995 en 2010. Hierbij 
werden bij univariate analyse verschillende variabelen gevonden die voorspellers waren 
van ernst van complicaties. Vervolgens waren bij multivariate analyse leeftijd, stadium, 
lengte van chirurgie en verschillende comorbiditeiten significante voorspellers van 
complicaties. Bij analyse van specifieke complicaties was leeftijd alleen een voorspeller 
van internistische complicaties en stadium alleen voor chirurgische complicaties. 
Lengte van chirurgie bleef de enige voorspeller van alle soorten complicaties. Deze 
resultaten laten daarmee het belang zien van grondige pre-operatieve evaluatie van 
patiënt die uitgebreide chirurgie moeten ondergaan in verband met hoofd-halskanker. 
Leeftijd op zichzelf is echter geen contra-indicaties voor uitgebreide hoofd-halschirurgie. 
Geconcludeerd werd in dit hoofdstuk dat na grondige pre-operatieve analyse een betere 
risicoanalyse kan worden gemaakt en dat daarmee een beter individueel advies kan 
worden gegeven.

De algemene conclusie van dit proefschrift is dat de keuze van behandeling bij ouderen 
met hoofd-halskanker lastig blijft. Dit manuscript laat zien dat, na een goede selectie, 
behandeling van oudere patiënten niet hoeft te resulteren in meer complicaties na de 
behandeling of lagere ziekte specifieke overleving. De vraag hoe oudere patiënten 
behandeld moeten worden zal dus niet zo zeer gericht moeten worden op de vraag of 
ze het fysiek aan kunnen, maar meer gericht op een individuele beslissing per patiënt. 




