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Introductie
Voor de behandeling van hoofd-halskanker zijn een aantal modaliteiten beschikbaar, 
onder andere chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Gedurende en na de behan-
deling kunnen patiënten last krijgen van de bijwerkingen van de behandeling, bijvoor-
beeld ontstoken slijmvliezen van de mond en keel en een droge mond door te weinig 
speeksel. Veelvuldig ontwikkelen hoofd-halskankerpatiënten een trismus: een beperkte 
mondopening. Door de behandeling van hoofd-halskanker en de bijwerkingen daarvan 
kan het functioneren van het kauwstelsel beperkt worden. Onder functioneren van 
het kauwstelsel wordt onder andere spreken, eten, lachen, gapen en het participeren in 
sociale activiteiten verstaan. Bijwerkingen en een beperking van functioneren van het 
kauwstelsel kan een belasting zijn voor de patiënt en kan de kwaliteit van leven negatief 
beïnvloeden. 

Trismus wordt over het algemeen gedefinieerd als een beperkte mondopening van 
35 mm of minder. Grote verschillen in prevalentie en incidentie van trismus bij hoofd-
halskankerpatiënten zijn beschreven: tussen de 5 tot 42%. Trismus kan veroorzaakt 
worden door de tumor (ingroei in de kauwspieren, het kaakgewricht of de omliggende 
weefsels) of door de behandeling ervan (het ontstaan van littekenweefsel en fibrose 
door chirurgie en radiotherapie). 

Afname van de mondopening van hoofd-halskankerpatiënten kan niet altijd voor-
komen worden door middel van oefentherapie. Over het algemeen kan er slechts een 
beperkte winst in mondopening worden bereikt wanneer trismus reeds ontstaan is. Er 
is geen standaardbehandeling voor trismus. Er zijn veel verschillende soorten oefenthe-
rapie in de literatuur beschreven en in de kliniek toegepast.

Studies in dit proefschrift
In Hoofdstuk 2 werden de bijwerkingen bij 89 patiënten die behandeld zijn voor mond-
holte- en orofarynxtumoren onderzocht. Ook werden de ervaren belasting van deze 
bijwerkingen en mogelijke voorspellers voor kauwfunctie onderzocht. Voor het bepalen 
van kauwfunctie werd de Mandibular Function Impairment Questionnaire (MFIQ) ge-
bruikt. Gebrek aan speeksel werd het meest frequent als bijwerking gerapporteerd en 
als meest belastende bijwerking genoemd. Als tweede en derde meest voorkomende 
bijwerking werden respectievelijk een beperkte mondopening en beperkte beweeg-
lijkheid van de tong genoemd. Voor bestraalde en niet-bestraalde patiënten werden 
verschillende risicofactoren voor een beperking van kauwfunctie gevonden. Voor alle 
patiënten bleek dat de MFIQ-scores vooral sterk beïnvloed werden door het niet kun-
nen dragen van een gebitsprothese.

In Hoofdstuk 3.1 werd het verloop van mondopening van 641 patiënten tot 48 
maanden na de behandeling met radiotherapie voor hoofd-halskanker geanalyseerd, 
werden risicofactoren voor een afname van mondopening onderzocht en werd een 
voorspellingsmodel voor verandering van mondopening ontwikkeld. Mondopening 
werd gemeten bij aanvang van de radiotherapie en 6, 12, 18, 36 en 48 maanden na de 
radiotherapie. Gemiddelde mondopening bij aanvang van de radiotherapie was 38,7 mm 
(SD 10,8). De gemiddelde mondopening nam af over de tijd, met de kleinst gevonden 
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gemiddelde mondopening 6 maanden na radiotherapie, namelijk 36,7 mm (SD 10.0). Het 
model kan worden gebruikt voor het voorspellen van mondopening in de kliniek. De 
mondopening bleek afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de patiënt, de locatie 
en classificatie van de tumor, de mondopening bij aanvang van de radiotherapie, de dosis 
van de radiotherapie en de tijd na de radiotherapie. In Hoofstuk 3.2 werden de inciden-
tie en de voorspellers van trismus na radiotherapie onderzocht. Dezelfde patiënten en 
metingen van mondopening als in Hoofdstuk 3.1 werden geanalyseerd. De incidentie van 
trismus over de totale periode van 48 maanden was 3,6 per 10 persoonsjaren at risk. 
Zes maanden na de radiotherapie had 28,1% van de patiënten zonder trismus vooraf 
aan de radiotherapie, trismus ontwikkeld. De locatie van de tumor en de totale duur 
van de radiotherapie voorspelden het ontstaan van trismus in de eerste 6 maanden na 
radiotherapie. De laatst gemeten mondopening was een voorspeller voor trismus op het 
volgende meetmoment, daarom zijn er reguliere controles van mondopening nodig om 
trismus te voorspellen. Voor patiënten met een hoog risico op trismus, geïdentificeerd 
door middel van de aanwezigheid van risicofactoren, kunnen preventieve maatregelen 
genomen worden. 

In Hoofdstuk 4.1 werden studies naar de effecten van oefentherapieën op trismus 
secundair aan hoofd-halskanker systematisch geanalyseerd. De kwaliteit van de geïnclu-
deerde studies werd bepaald en de resultaten werden samengevat. Van de 211 gevon-
den studies konden er 20 geïncludeerd worden. Er was een grote variatie in opzet van 
de studies, in soorten rektechnieken en in de duur en hoeveelheid van de oefeningen. 
De kwaliteit van de geïncludeerde studies was over het algemeen matig. In 5 van de 8 
studies naar oefentherapie ter preventie van trismus, werd een afname van mondope-
ning niet voorkomen. In 4 casusbeschrijvingen waarin trismus werd behandeld, werd 
een toename in mondopening tussen 17 en 24 mm gezien. In 8 andere studies naar 
oefentherapie ter behandeling van trismus, werd een verandering in mondopening tus-
sen de -1,9 en 13,6 mm gezien. Betere resultaten werden behaald bij een vroege start 
van de oefentherapie en bij therapietrouwe patiënten. Er was geen bepaalde soort 
oefentherapie duidelijke de beste. Op basis van deze review kunnen geen klinische richt-
lijnen opgesteld worden. In Hoofdstuk 4.2 werd het effect van TheraBite® Jaw Motion 
Rehabilitation System™ (TheraBite)-oefeningen bij 69 hoofd-halskankerpatiënten uit 2 
universitaire medische centra (Universitair Medisch Centrum Groningen en Radboud 
Universitair Medisch Centrum) onderzocht. Ook werden de factoren die het effect van 
deze oefentherapie beïnvloedden geanalyseerd. Er werd gekeken naar een toename van 
mondopening van 5 mm of meer, omdat dit het kleinst te meten verschil is. Bij aanvang 
was de gemiddelde mondopening 22,0 mm (SD 6,4), de gemiddelde toename was 5,4 
mm (SD 5,7). Toename van mondopening was significant geassocieerd met chemo-
therapie, het medisch centrum en de tijd tussen de behandeling van de tumor en start 
van de TheraBite-oefeningen. De kans op een toename in mondopening van 5 mm of 
meer nam af naar mate de tijd tussen de behandeling van de tumor en de start van de 
TheraBite-oefeningen langer werd. In Hoofdstuk 4.3 werden de effecten van Dynasplint 
Trismus System® (DTS)-oefeningen op de mondopening, pijn, kauwfunctie, kwaliteit van 
leven en ervaren klachten bij 18 hoofd-halskankerpatiënten onderzocht. Ook werden 
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gebruiksgemak, ervaringen en therapietrouw van deze oefeningen geanalyseerd. Bij 
aanvang was gemiddelde mondopening 22,6 mm (SD 7,6), de gemiddelde toename was 
7,1 mm (SD 4,7) (significant). Ongeveer een derde van de verkregen toename ging ver-
loren in de follow-up periode van 14 weken. De ervaren beperking van mondopening 
verbeterde ook significant. Er werden geen andere significante effecten gevonden. De 
beleving van deze oefeningen van deze oefentherapie was divers maar over het alge-
meen waren patiënten tevreden over de DTS-oefeningen.

Toekomstperspectieven
De risicofactoren voor trismus die in dit proefschrift werden gevonden dienen, waar 
mogelijk, weggenomen of positief beïnvloed te worden ter preventie van trismus. Indien 
er risicofactoren voor trismus bij patiënten aanwezig zijn, dient dit aanleiding te geven 
voor het regelmatig meten van de mondopening gedurende en na de behandeling van 
hoofd-halskanker. Er moet aandacht zijn voor de ontwikkeling van een preventief reva-
lidatieprogramma waaraan patiënten met een risico op trismus of met een afname van 
mondopening kunnen deelnemen. Gezien oefentherapie een belasting voor patiënten is, 
het kosten met zich meebrengt en trismus niet altijd voorkomen kan worden ondanks 
de toegepaste behandeling, moet preventieve behandeling niet routinematig aan elke 
patiënt geadviseerd worden. De preventie van trismus kan geïntegreerd worden in een 
ondersteunend zorgprogramma, net zoals de preventie van ondervoeding, de onder-
steuning van de mondhygiëne inclusief fluoride profylaxe en oefeningen om arm- en 
schouderproblemen na een halsklierdissectie te voorkomen. 

Voor patiënten die reeds een trismus hebben ontwikkeld, zal de zoektocht naar 
de meest effectieve behandeling moeten worden gecontinueerd. De effecten van oe-
fentherapie met een TheraBite en een DTS zullen in een gerandomiseerde studie met 
elkaar moeten worden vergeleken.

Voor het optimale resultaat moet de oefentherapie zo vroeg mogelijk gestart wor-
den en dienen de behandelaars de therapietrouw te stimuleren. Patiënten moeten uitleg 
krijgen dat het best haalbare resultaat soms bestaat uit beperken van de afname van 
hun mondopening. 

Conclusies
Na de behandeling van hoofd-halskanker, lijden veel patiënten aan bijwerkingen, waar-
onder trismus. 

De risicofactoren voor trismus gevonden in dit proefschrift zijn: hogere leeftijd, 
vrouwelijk geslacht, bepaalde locaties van de tumor (zoals in de mondholte, orofarynx, 
neusholte, sinus maxillaris, speekselklieren en het oor), T4 tumoren, de dosis van de ra-
diotherapie, een kleinere mondopening voorafgaande en gedurende de radiotherapie 
en langere tijdsperiode na de radiotherapie. Bij patiënten die behandeld zijn met radio-
therapie, kan mondopening voorspeld worden door voorspel-modellen. Daarnaast kan 
trismus voorspeld worden op de verschillende tijdstippen na radiotherapie. Ondanks 
de identificatie van risicofactoren voor trismus, is het niet haalbaar om trismus altijd te 
voorkomen. De meeste van deze risicofactoren zijn namelijk niet te beïnvloeden. Daar-
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door blijft het behoud van een goede mondopening bij hoofd-halskankerpatiënten, met 
name na behandeling met radiotherapie, lastig.

In dit proefschrift bleek geen van de onderzochte rektechnieken superieur en wa-
ren de resultaten ervan erg variabel. Bij het toepassen van oefentherapie kan minder 
afname (bij een preventieve behandeling) of een grotere toename (bij een therapeutisch 
behandeling) van mondopening verwacht worden bij patiënten die therapietrouw zijn 
en wanneer oefentherapie vroeg gestart wordt. Ondanks de, over het algemeen, po-
sitieve resultaten van oefentherapie kan trismus secundair aan hoofd-halskanker niet 
altijd voorkomen of behandeld worden.




