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� Vanaf 24 tot 48 u intubatie

� Luxatie arytenoiden : verlamming 1 stemband

� Ontsteking crico-arytenoïde gewricht : 
Verlamming 1 stemband

� Interarytenoïde synechie : bilaterale 
verlamming

� Alteratie mechanoreceptoren slijm om de 
perceptiedrempel vreemde lichaam te 
verhogen :  hoestreflex onderdrukt en slikreflex 
vertraagd : ! Van vloeistoffen. 

� Spieratrofie



� Minder laryngeale elevatie, vooral bij 
opgeblazen cuff: kleinere passieve opening 
bovenste slokdarmsfincter, minder efficiënte 
hoest en minder bescherming larynx

� Geen synchronisatie tussen bewegingen van de 
stembanden en stoppen slikken: verstoring 
glottische sluitingsreflex door desafferentatie 
strottenhoofd (geen trans-laryngeale 
luchtstroom)



� Effect afsluiten canule: verhoging subglottische 
druk

elimineert aspiratie ten gevolge van 
voedselstase en verbetert de hoest

Meestal silencieuze chronische aspiratie, omdat 
de cuff nooit helemaal lekvrij is



� Ademhalingskine:

� Incentieve spirometrie

� Coördinatie 
ademh/slikken(supra-
glottisch slikken)

� Nasofaryngeale aspiratie

� Logopedie: Beheer 
tracheotomiecanule/stem

<> 



� Parotidectomie                  Normaal geen

� Extirpatie gladula gevolgen
sub mandibularis

Mogelijk accidenteel letsel cervico-mentalis tak 
nervus facialis met meestal tijdelijke uitval van 
de lip



� Thyroidectomie : normaal geen enkel letsel.

Mogelijk letsel nervus recurrens, waardoor 
meestal tijdelijk, ipsilaterale verlamming van 
de stembanden kan optreden. 

dysfonie en mogelijk dysfagie en/of 
dyspneu.



� Onnatuurlijke voedselweg gecompenseerd als 
verlamde stemband in paramediane of 
mediane positie.

� Indien niet,  medianiseren stemband:

met vulmiddel of thyroplastiek



�Littekens (verklevingen)
�Tumorresectie met 
opofferen van musculaire, 
vasculaire en neurologische 
structuren ngl interventie
�Bijwerkingen 
radiotherapie in associatie 
met chirurgie.



� Cervicale en faciale massages en mobiliseringen. 

� Lymfedrainage van gezicht en hals

� Littekenscheiding

� Laryngeale mobilisering

� Werkhouding



� Cordectomie � Fronto-laterale 
laryngectomie

Litteken ingreep stemband: vooral probleem met dysfagie. 
Adductieoefeningen na de ingreep.



�Neoglottische sluiting verstevigen (ontwikkelen rol stembanden) en 
bevorderen kanteling tongbasis (contra-resistentie, achterconsonanten)
�Houding makkelijker slikken – hoofd draaien naar geopereerde kant om 
larynx geopereerde kant te sluiten en openen contralaterale sinus piriformis
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Verwijderd:
Thyroïdkraakbeen
Beide stembanden
Soms een arytenoïd
Beide valse stembanden
Sub-hyoïdale epiglottis

Niet verwijderd:
Cricoïdkraakbeen
1 of 2 arytenoïd(en)
Supra-hyoïdale 
epiglottis
Tongbeen



Verwijderd:
Thyroïdkraakbeen 
Beide stembanden
Soms een arytenoïd
Beide valse 
stembanden
Gehele epiglottis

Niet verwijderd:
Cricoïdkraakbeen 
1 of 2 arytenoïd(en)
Tongbeen



1.Versterken kanteling van 
het/de arytenoïd(en) 
tegen tongbasis (CHP) 
en/of resterende 
epiglottis (CHEP): 
posterieure sluiting

2.Anterieure sluiting: daling 
tongbasis

3. Elevatie en anterieure 
beweging van larynx



Verwijderd:  
1/3 superieur van 

thyroïd
tongbeen
hyo-thyro-
epiglotticus-
compartiment

epiglottis
2/3 anterieur valse 

stembanden
Niet verwijderd: 

2 arytenoiden
Beide stembanden
Tongbasis

� Re-educatie steunt op daling 
tongbasis in combinatie met 
larynxheffing
� Neoglottische sluiting door  
arytenoiden en tongbasis en ware 
stembanden dichter brengen



Verwijderd: 

½ epiglottis

1 valse stemband

½ sup. arytenoïd

Niet verwijderd:

Beide ware 
stembanden  zodat 
goede sluiting larynx



Verwijderd :

½ epiglottis

1 valse stemband

1 ware stemband

1 arytenoïd

½ thyroïd

volledige 
ipsilaterale sinus 
piriformis

� Doel: resterende hemilarynx dichter bij 
gereconstrueerde laterale faryngeale 
wand
� Houding hoofd geopereerde zijde (om 
sinus piriformis te openen goede kant)



� Regio nervus laryngeus superior : 
gevoelsstoornis farynx en supraglottische larynx > 
verminderde of vertraagde beschermende reflex 
luchtwegen

� Beschadiging nervus recurrens : stoornis 
laryngeale sluiting

� Resectie arytenoïd : stoornis sfincterfunctie 
larynx

� Resectie gedeelte tongbasis: verminderde 
propulsie van voedselbolus en bescherming 
onderliggende laryngeale sfincter

� Resectie van een sinus piriformis : inerte cul de 
sac > stasen en aspiratie door «te vol » effect; 
stoornis peristaltische golf



� Draaien hoofd:

Drukt homolaterale sinus piriformis samen. 

Contralateraal transport.

Ex: paralyse hemifarynx rechts

� Buigen hoofd:

vergemakkelijkt transport naar de 
homolaterale sinus piriformis

Ex : preferentieel transport 1/2 farynx rechts

= hoofd naar rechts buigen



� Tongpropulsie (nieuw spijsverteringskanaal 
smaller, bevrijd van de anterieure 
skeletbanden)



� Tijdelijke moeilijkheden 
met tongmobiliteit
� Problemen van 
gevoeligheid aan de 
periferie van het 
gereseceerde gebied
� Behandeling tong en 
controle van de bolus



� Belangrijke functionele 
gevolgen wanneer 
overblijvend deel 
maximum een halve 
tong bedraagt (T3)
� Belangrijke laterale 
buccale stasen en 
posterieure incontinentie 
door gevoelloosheid 
geopereerde zijde



� Thermische oefeningen> 
gevoeligheid/massage 
littekens

� Geur & smaak

� Bitter

� Zuur

� Zout

� Zoet



� Amputatie mobiel deel tong en 
tongbasis, met reconstructie door 
myocutane lap van de pectoralis 
major (T4)
� Majeure gevolgen met risico tot 
permanente onnatuurlijke weg 
voor, tijdens en na de slikact 
Gemengde voeding (per os & 
gastrostomie)
� Herstel op lange termijn: 
gevoeligheid, beweeglijkheid en 
sluiten lippen, labiaal grijpen bolus, 
kaakbeweeglijkheid, controle bolus 
(lippen en wangen), propulsie van 
bolus door lip-kaak bewegingen 
(openen-sluiten)



Chinese lap Volumineuze 
Pectoralis major



� Resectie anterieure (of antero-laterale) 
mondbodem en aangrenzend ventrale deel 
mobiele tong, met reconstructie door vrije 
lap.
� Revalidatie van de gevoeligheid lippen en 
tong, lipsluiting, labiaal grijpen bolus, 
tongmobiliteit, controle bolus (tong, lippen 
en wangen), propulsie bolus



Onmiddellijke 
osteoreconstructie 
noodzakelijk

Speekselincontinentie
Spraakproblemen

Voedingsproblemen
Ademhalingsproblemen



Osteoreconstructie niet 
noodzakelijk

Mandibulaire 
afwijking



� Resectie  op niveau laterale orofarynx 
(tonsillair gebied, +/- VP) en deel 
homolaterale tongbasis, met 
reconstructie door myocutane vrije lap 
of pectoralis major lap
� Laterale buccale stasen en labiale 
incontinentie , soms nasale reflux
� Onnatuurlijke weg verergerd door 
probleem statiek tongbeen als 
musculaire resecties in associatie met 
mandibulaire resectie
� Belangrijke gevolgen; oefeningen 
gevoeligheid, beweeglijkheid en 
sluiten lippen, labiaal grijpen bolus, 
kaakbeweeglijkheid, 
tongbeweeglijkheid, controle en 
propulsie bolus



Gewoonlijk geen 
gevolgen met 
uitzondering van 
littekens. 

Inclusief zo radicaal



� Laesie nervus X : Paralyse ½ velum: reflux
Paralyse ½ larynx: eenzijdige verlamming ware 

stemband in paramediane positie
Paralyse ½ farynx: te weinig propulsie, retentie vaste 

en  vloeibare stoffen in sinus piriformis, ongemerkt 
met secundaire aspiratie.

� Laesie nervus IX : Innervatie motoriek van 
faryngeale stylo (elevatie farynx en larynx) en 
gevoel (tongbasis, farynx)

Gevolg: dysfagie aspiratie door te weinig gevoel in 
farynx en tongbasis.

� Laesie nervus XII : hemiparese van de tong
� Laesie nervus VII : labiale incontinentie
� Laesie nervus lingualis : tong ongevoelig



� Multidisciplinaire behandeling is noodzakelijk

� Noodzakelijk preoperatieve evaluatie van de 
functie voor kankerchirurgie want functie 
structuren aangetast

� Het paramedische luik van de behandeling 
wordt verzorgd door logopedisten, 
kinesitherapeuten en diëtisten zodat de 
voeding wordt opgevolgd, de revalidatie van 
de functionele ademhaling en de deglutitie van 
de patiënt in functie van de gerealiseerde 
interventie. 


