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SAMENVATTING 

INLEIDING

Patiënten met kanker van het strottenhoofd, krijgen een behandeling met bestraling of 

microchirurgische behandeling. Echter als dit niet voldoende effectief is gebleken dan is een 

laatste hoop tot genezing een laryngectomie. Bij een laryngectomie wordt het strottenhoofd 

(= de larynx) met de tumor verwijderd, hierbij worden tevens de stembanden verwijderd. De 

luchtpijp heeft geen verbinding meer met de mond maar wordt in de hals vastgehecht, de 

luchtstroom van in- en uitademing verloopt via de hals via een zogenoemd tracheostoma 

(Fig. 1). Door deze rigoureuze anatomische veranderingen kan de gelaryngectomeerde 

patiënt niet meer praten. Gelukkig zijn de stembanden niet noodzakelijk voor het vormen van 

geluid. Bij het vormen van geluid ontstaan er dalingen en stijgingen in de luchtdruk die als 

een golf getransporteerd worden. Als er weer een luchtstroom naar de mond getransporteerd 

kan worden kan er dus geluid gemaakt worden. Met behulp van de tong, tanden en lippen 

kan dit geluid vervolgens gevormd worden tot gearticuleerde spraak. Op basis van dit 

mechanisme kunnen patiënten zonder strottenhoofd weer leren spreken bijvoorbeeld door 

oesophageale spraak. Hierbij wordt lucht ingeslikt wat vervolgens wordt opgeboerd; bij dit 

opboeren wordt slijmvlies boven de oesophagus in trilling gebracht en kan de patiënt weer 

woorden vormen. Voor veel patiënten is dit echter een lastige techniek om te leren, daarom 

is er een voorkeur voor de tracheoesophageale spraak.

A B

Figuur 1. Anatomie van de larynx in verhouding tot de slokdarm, luchtpijp en de mondholte A) voor 
een laryngectomy B) na een laryngectomy. De pijltjes geven de luchtstroom weer bij spreken.

Tracheoesophageale shuntprothese / stemprothese. Voor de tracheoesophageale 

spraak wordt een verbinding (= fistel / shunt) gemaakt tussen de luchtpijp (= trachea) en de 
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slokdarm (= oesophagus) om de luchtstroom naar de mond te herstellen (Fig. 1B). In deze 

shunt wordt een tracheoesophageale shuntprothese geplaatst om de verbinding open te 

houden. De prothese is een siliconen rubberen buisje met een klep aan de zijde van de 

slokdarm. Deze klep voorkomt lekkage van vloeistoffen en voedsel vanuit de slokdarm naar 

de luchtpijp wanneer de patiënt eet/drinkt. Wanneer de patiënt inademt en vervolgens de 

opening van de luchtpijp in de hals (= tracheostoma) afsluit gaat bij uitademing de lucht door 

de prothese en de klep naar de mond, waar het geluid tot spraak gevormd kan worden (Fig. 

1B). Daarom worden de tracheoesophageale shunt protheses vaak simpelweg 

stemprotheses genoemd. Praten op deze manier kan bijna elke patiënt aangeleerd worden.  

De eerste stemprothese werd ontwikkeld in 1979 door Blom en Singer.1 Sindsdien 

zijn er verschillende stemprotheses ontworpen. In Nederland worden de Provox®2

stemprotheses het meeste gebruikt gevolgd door de Groningen Ultra Low Resistance (Fig. 

2). Een nadeel van de Groningen stemprothese was het retrograde plaatsingsmechanisme, 

hierbij werd de stemprothese via de mond ingebracht, de meeste patiënten ervaren dit als 

vervelend. Dit plaatsingsmechanisme is nu echter aangepast in een anterograde techniek, 

overeenkomstig de Provox®2 stemprothese, waarbij de stemprothese wordt ingebracht via 

het tracheostoma. Deze beide systemen worden op dit moment geëvalueerd in een landelijk 

onderzoek. Het belangrijkste verschil dat overblijft, is het ontwerp van de klep. De Provox®2

stemprothese is een prothese met twee flenzen en een klep met een scharniermechanisme 

(Fig. 2A). De Groningen Ultra Low Resistance prothese heeft twee flenzen met een halve 

cirkelvormige snede in de hoed van de oesophageale flens, waardoor de klep gevormd wordt 

(Fig. 2B). 

A) Provox®2 B) Groningen Low Resistance 
Figuur 2. A) Provox®2 en B) 
Groningen Low Resistance
stemprotheses met 1) gesloten 
en 2) geopende klep.

1

2
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Biofilmvorming. Een biofilm is een laagje van bacteriën en gisten ingebed in een 

slijmlaag die gevormd worden in natuurlijke en kunstmatige omgevingen als een oppervlak 

omgeven wordt door voldoende vocht, zoals bij de romp van een boot of het afvoerputje van 

de douche. Ook op medische protheses ontstaan biofilms zoals een kunstklep in het hart of 

een kunstheup en stemprotheses. In het bijzonder bevindt de klep van de stemprothese zich 

in een ideale omgeving voor biofilmvorming, de slokdarm is vochtig en voedselrijk. Bacteriën 

en gisten hechten zich gemakkelijk aan het siliconen rubber van de prothese en de biofilm 

vorming vindt plaats. Naast het groeien van de biofilm in de klep tast de biofilm het siliconen 

rubber aan door in het rubber te groeien. Deze biofilm kan ervoor zorgen dat de klep van de 

stemprothese niet meer goed functioneert, zoals het moeilijker opengaan van de klep, 

waardoor het praten lastiger wordt. Echter de meest voorkomende disfunctie is lekkage van 

vloeistoffen van de slokdarm naar de luchtpijp met als gevolg hoesten en uiteindelijk mogelijk 

infectie van de longen. Van de boot en het afvoerputje is de biofilm redelijk tot goed te 

verwijderen, dit is echter moeilijker bij een kunstklep in het hart en ook de klep van de 

stemprothese laat zich niet zo gemakkelijk schoonmaken. Ook medicijnen tegen bacteriën (= 

antibiotica) en tegen schimmels (= antimycotica) werken niet goed tegen biofilms op 

protheses. De biofilm heeft namelijk een heel eigen ecosysteem waarin de bacteriën en 

gisten zich beschermen tegen deze medicijnen. In veel gevallen is verwijdering en 

vervanging van de protheses de enige oplossing. Vervanging van de stemprothese is ten 

opzicht van vervanging van een hartklep relatief gemakkelijk echter door zijn locatie treedt 

biofilmvorming en dysfunctie als gevolg van de biofilmvorming vroeg of laat altijd op. De 

patiënt moet hiervoor naar een ziekenhuis waar een minder plezierige wisseling volgt. De 

gemiddelde levensduur van een stemprothese is 3-6 maanden echter bij sommige patiënten 

moet de stemprothese om de twee weken gewisseld worden.  

Biofilmvorming in een laboratoriumopstelling, de kunstkeel. In het laboratorium 

wordt een kunstkeel gebruikt om middelen te testen die biofilmvorming verminderen. De 

kunstkeel is een roestvrijstalen buis waarin de stemprotheses geplaatst kunnen worden (Fig. 

3) waarop vervolgens een biofilm gegroeid kan worden. De buis wordt op 

lichaamstemperatuur gehouden en hierin kunnen we een mengsel met bacteriën en gisten 

brengen zodat deze zich kunnen hechten aan de stemprotheses. Vervolgens volgt er een 

traject van afwisselend voeden en niet voeden van de bacteriën en gisten zodat er binnen 

een aantal dagen een biofilm groeit, vergelijkbaar met de biofilm die zich vormt op een 

stemprothese van een laryngectomie patiënt.2,3
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DOEL VAN DIT PROEFSCHRIFT 
 In dit proefschrift worden een aantal experimenten beschreven met het volgende 

gezamenlijke doel: “Het vinden van (een) oplossing(en) om de biofilmvorming op 

stemprotheses te verminderen zodat de levensduur van de prothese in de patiënt langer 

wordt.”

Figuur 3. Schematische tekening van een kunstkeel met 3 Groningen stemprotheses. 

SAMENVATTING VAN DE HOOFDSTUKKEN IN HET PROEFSCHRIFT 

Lekkage door de stemprothese. Er zijn meerdere redenen om de stemprothese te 

vervangen. Dit kan zijn omdat het praten door de stemprothese lastiger gaat, of omdat er 

lekkage van vloeistoffen van de slokdarm langs de stemprothese lekken omdat de fistel 

eromheen te ruim is geworden. Echter de meest voorkomende reden om de stemprothese te 

vervangen is lekkage door de stemprothese heen, ‘een lekkende klep’. In het laboratorium is 

deze lekkage nog nooit onderzocht.  

Daarom is in Hoofdstuk 2 een model ontwikkeld waarmee de lekkage onderzocht 

kan worden. Dat model bestaat uit een kunstkeel, waarin 1 stemprothese wordt geplaatst, 

gekoppeld aan een waterreservoir (Fig. 4). Het waterreservoir zorgt voor een constante druk 

op de stemprothese zodat het lekkage patroon onderzocht kan worden. In dit hoofdstuk 

hebben we het lekkage patroon van drie commercieel verkrijgbare stemprotheses 

vergeleken, in af- en aanwezigheid van een biofilm. 
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Figuur 4. Schematische tekening van de experimentele opzet om lekkage door de stemprothese te 
meten gebaseerd op de kunstkeel. Het water reservoir heeft een groot oppervlak om een constante 
druk tijdens het experiment te kunnen garanderen. H is de hoogte in centimeters

In deze studie vertoonde de Blom Singer stemprotheses, welke in de Verenigde 

Staten van Amerika worden gebruikt, de minste lekkage, gevolgd door de Groningen Low 

Resistance stemprothese (Fig. 5). De Provox®2 stemprotheses lieten significant de meeste 

lekkage zien, wat significant verminderde in aanwezigheid van een bioiflm. Regelmatig lucht 

blazen door de Provox®2 stem protheses, om praten van de patiënten na te bootsen, liet 

vervolgens een significante stijging zien van de lekkage. Dit komt overeen met een klinisch 

onderzoek waarin is gekeken naar 746 klinische vervangingen van stemprotheses omdat 

deze protheses lekten. Dit onderzoek laat zien dat 76% van Provox®2 stemprotheses werden 

vervangen in verband met lekkage in vergelijking met 57% van de Groningen Low 

Resistance.

De strakke pasvorm om de protheses in de kunstkeel zorgen voor een kleine 

vervorming waardoor de stemprotheses kunnen gaan lekken en is bovendien niet klinisch 

relevant. Dit zijn de voornaamste argumenten aangevoerd tegen dit onderzoek in een brief 

aan de editor van het tijdschrift waarin het artikel over dit onderzoek gepubliceerd is. De 

extreme verschillen in het lekkage patroon tussen de gemeten protheses zijn irrelevant 

volgens de auteur van deze brief. In onze mening echter zal een stemprothese perfect 

sluiten als een waterkolom extra druk legt op klep, aangezien deze druk de originele 

elastische krachten van het siliconen rubber om de klep te sluiten alleen maar helpen. In de 
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patiënt is de sluiting niet perfect doordat voedselresten tussen de klep kunnen blijven zitten. 

Tevens zal biofilmvorming op de klep en aantasting van de elastische kenmerken door 

ingroei van biofilm in het siliconen rubber vervormingen van de klep geven. Daarom is de 

extreme stijging van lekkage bij de Provox®2 stem protheses in vergelijking met de andere 

twee protheses met de minimale vervorming wel relevant. Dit probleem lijkt ook erkend te 

worden door Provox aangezien ze een stemprothese ontworpen hebben die dit probleem 

omzeilt door gebruik te maken van een magneet in de klep die er voor zorgt dat de klep goed 

gesloten kan worden in meer uitdagende omstandigheden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5. Lekkage patronen van de  
verschillende typen stemprotheses uitgezet 
tegen de druk van de waterkolom in 
afwezigheid en aanwezigheid van een biofilm 
en na regelmatig doorblazen met lucht tijdens 
biofilmvorming. (�) Zonder een biofilm 
(n=10);(�) met een biofilm (n=5); (�) met een 
biofilm gevormd tijdens regelmatig lucht 
doorblazen (n=5). [NB: de y-as van figuur B 
heeft een grotere schaal dan die van A en C]. 
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Integriteit van de biofilm. Biofilm vorming begint zodra de prothese geplaatst is. 

Bacteriën en gisten uit het speeksel en voedsel zullen zich hechten aan het oppervlak welke 

uiteindelijk een biofilm gaan vormen. Bacteriën en gisten zullen gaan groeien en een soort 

slijm produceren wat extracellulair polymere substanties worden genoemd of te wel EPS. Dit 

EPS vormt een soort frame waarin de bacteriën en gisten zich bevinden en de biofilm bij 
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elkaar houdt en bovendien beschermt tegen antibiotica en antimycotica. Deze stelling wordt 

bevestigd door de resultaten beschreven in Hoofdstuk 3. In deze studie worden kunstmatige 

speeksel eiwitten, vitamine C, een slijmoplossend medicijn en twee verschillende 

ontsmettingsmiddelen (Chlorhexidine and Triclosan) onderzocht op hun effect op het 

verminderen van het aantal bacteriën en gisten en de integriteit van de biofilm. In de 

kunstkeel lieten we op de stemprotheses een biofilm groeien waarna de stemprotheses, met 

de biofilm op de klep, gedipt werden in de verschillende substanties. Dit liet een 

vermindering van biofilmvorming zien bij de twee positieve controles (de 

ontsmettingsmiddelen), bij de slijmoplosser, N-acetylcysteine, en bij vitamine C. Echter 

vermindering van de luchtweerstand als we de stemprothese doorblazen, werd alleen gezien 

bij triclosan en N-acetylcysteine. Ook op electronen microscopische plaatjes lieten deze twee 

behandelingen een afwezigheid van slijmdraden tussen de bacteriën en gisten zien wat 

suggestief is voor het nut van EPS voor de integriteit van de biofilm (Fig. 6). 

Figuur 6. Elektronen microscopische plaatjes van een Groningen stemprothese na zeven dagen van 
biofilmvorming beïnvloed door A) Neutrale vloeistof (PBS = negatieve controle) en B) Slijmoplossend 
medicijn (= N-acetylcysteine). Streepje = 10 μm. De pijltjes geven de slijmplaques en –draden aan. 

Antimicrobiële eiwitten. Adequate speekselvloed is een belangrijk 

verdedigingsmechanisme in de mond tegen bacteriën en gisten. In het speeksel bevinden 

zich namelijk een groot aantal eiwitten en kleinere antimicrobiële peptiden (AMPs), die een 

natuurlijke verdediging zijn tegen allerlei bacteriën en gisten. Bij antibiotica en antimycotica 

(medicijnen tegen respectievelijk bacteriën en gisten) is bekend dat sommige bacteriën en 

gisten een weerstand hebben ontwikkeld tegen deze medicijnen. Dit is zeldzaam bij AMPs 

waardoor ze erg interessant zijn om ze onder andere te gebruiken tegen biofilmvorming. In 

hoofdstuk 3 zagen we een vermindering van de biofilm op de stemprothese bij gebruik van 
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het AMP dhvar5, maar de manier waarop de eiwitten aangebracht werden kan niet bij 

patiënten gebruikt worden. Daarom werden in Hoofdstuk 4 verschillende AMPs 

geabsorbeerd op de klep van de stemprothese. Vervolgens werden biofilms gegroeid op de 

stemprotheses in de kunstkeel. Alle geabsorbeerde AMPs lieten een significante 

vermindering zien van de aanwezigheid van gist in de gevormde biofilms. LFampin 265-284 

was de enige AMP die ook de aanwezigheid van bacteriën in de biofilm verminderen (Tabel 

1). De afwezigheid van antibacteriële activiteit van de andere AMPs zou het resultaat kunnen 

zijn van de manier waarop ze absorberen op de stemprothese of doordat het een gemengde 

biofilm is met zowel bacteriën als gisten.  

Tabel 1. Het percentage van levensvatbare bacteriën en gisten in een biofilm gevormd op de 
stemprotheses met geadsorbeerde AMPs. Percentages zijn uitgedrukt ten opzichte van het 
gemiddelde aantal bacteriën en gisten gevonden op de controle prothese dit is op 100% gesteld. ± 
geeft de standaard deviatie weer van zes experimenten. 

 

Stemprostheses Percentage van totaal aantal 
bacteriën

Percentage van totaal aantal 
gisten

Origineel 100a 100a

LL-37 86 ± 69 15 ± 12* 

LFampin 265-284    62 ± 42** 35 ± 41*

Dhvar4 80 ± 37 41 ± 40*

Dhvar5 90 ± 42 56 ± 39*

 

a = Het absolute aantal bacteriën en gisten kolonie gevormde eenheden van de controle prothese 
bedraagt 3.8 x 106 en 1.2 x 106 per cm2 , respectievelijk; * = significant verschil (Wilcoxon signed rank 
test, p < 0.05) van de controle; ** = significant verschil van de controle (Wilcoxon signed rank test, 
p<0.1). 

Coatingen. De AMPs in hoofdstuk 4 zijn als een soort laagje op de klep van de 

stemprotheses aangebracht, dit wordt ook wel een coating genoemd. In Hoofdstuk 5 zijn 

twee andere coatingen onderzocht; twee quaternaire ammonium silaan coatingen (QAS). 

Eén coating [(trimethoxysilyl)- propyldimethyloctadecyl-ammonium chloride] werd door 
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chemische binding aan de stemprothese gekoppeld. De andere coating, Biocidal ZF een 

commercieel verkrijgbaar product, werd op de klep van de stemprothese gesprayed. Beide 

coatingen werden in de kunstkeel getest en lieten significante verminderingen zien van het 

aantal levende gisten en bacteriën ten opzichte van de controle prothese zonder coating. Op 

de biofilm zijn kleuringen toegepast waarmee levende en dode bacteriën en gisten 

aangetoond kunnen worden dit is op een foto terug te zien (blz. 76). Op deze foto’s werden 

de vermindering van de biofilm bij de stemprotheses met coating terug gezien. De gesprayde 

coating verloor echter zijn stabiliteit binnen een uur, terwijl de chemisch gebonden coating 

stabiel leek te blijven. Tevens hebben we de bacteriën en gisten gelabeld zodat ze zichtbaar 

werden. Hierbij werd gezien dat de gisten hyphen vormden, dit zijn uitlopers van de gisten 

die in het siliconen rubber van de stemprothese kunnen groeien en zo het siliconen rubber 

kunnen aantasten. De hyphen werden alleen op de onbehandelde en de Biocidal gecoate 

protheses gezien en niet bij de QAS gecoate protheses. Of dit een resultaat is van de 

positieve geladen QAS coating of als gevolg van het verminderde aantal bacteriën is op dit 

moment niet bekend. Dit is de eerste keer dat remmende effecten van positief geladen 

coatingen op de levensvatbaarheid van gisten en bacteriën in gemixte biofilms is 

aangetoond.  

Glad oppervlak. Dat een biofilm makkelijker op een ruw oppervlak hecht dan op een 

glad oppervlak is al langer bekend. Van deze kennis hebben we gebruik gemaakt in 

Hoofdstuk 6 waar beschreven wordt hoe de originele Groningen “Ultra Low Resistance” 

siliconen rubberen prothese aangepast is door het gebruik van een andere mal en een 

vloeibare siliconen rubberen vulling waardoor het oppervlak van de stemprothese minder ruw 

werd. Deze gladde protheses lieten een vermindering zien van biofilmvorming in vergelijking 

met de reguliere “Ultra Low Resistance” siliconen rubberen Groningen stemprothese. Het 

grote voordeel van deze methode om biofilmvorming te verminderen tov de eerder 

beschreven strategieën is dat er weinig extra kosten gepaard gaan met deze productie 

verandering. Er zijn geen extra stappen nodig zoals bij het aanbrengen van coatingen en de 

patiënt hoeft geen medicijnen in te nemen dus niet therapietrouw te zijn. 

CONCLUSIES 

Het lekkage model geeft interessante verschillen tussen lekkage patronen van 

verschillende stemprotheses. Ten aanzien van de antimicrobiële peptiden werkt LFampin 

265-284 geadsorbeerd op de stemprothese het best van de door ons geteste peptiden, 
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aangezien deze zowel de bacteriën als de gisten in de biofilm aanpakt. Dit zou een 

interessante peptide zijn om in vivo te testen echter we weten nog niet in hoeverre we de 

met AMP gecoate stemprotheses kunnen bewaren en hoe lang ze actief blijven op de 

stemprotheses. De QAS coating, die met een chemische binding op de stemprothese 

aangebracht werd, liet ook een positief resultaat zien ten aanzien van biofilm vermindering 

en bovendien zagen we hier geen ingroei van de biofilm in de stemprothese. Het grote 

nadeel van deze coatingen is echter de kosten die het aanpassen van het productieproces 

met zich meebrengt. Daarom is de gladde stemprothese beschreven in het laatste hoofdstuk 

het meest interessant, het productie proces hoeft hiervoor nauwelijks aangepast te worden. 

Momenteel wordt dan ook onderzocht of deze protheses ook een verlenging van levensduur 

bij de patiënten laat zien. Ten aanzien van het doel van dit proefschrift: “Het vinden van (een) 

oplossing(en) om de biofilmvorming op stemprotheses te verminderen zodat de levensduur 

van de prothese in de patiënt langer wordt” zijn een aantal mogelijkheden geopperd, 

waarvan in het bijzonder dit laatste beschreven onderzoek de meeste kansen maakt om 

daadwerkelijk de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.  
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