
 

1 – Het plaveiselcelcarcinoma van de mondholte:  

- Bespreek de relatieve frequentie ervan t.a.v. van de overige kwaadaardige tumoren in de 

mondholte 

- Geef de oorzakelijke factoren aan 

- Welke zijn de premaligne slijmvliesafwijkingen: dus typisch slijmvliesafwijkingen die de 

ontaarding vooraf gaan? 

 

A) relatieve frequentie 

Mondtumoren maken 2-5% uit van alle maligne tumoren in West Europa 

 oraal epitheel 

- plaveiselcelcarcinoom (92%): carcinomateus ulcus, exofytisch carcinoom en invasief 

carcinoom 

- basocellulair carcinoom 

- maligne melanoom (1%) 

 intra-orale speekselkliertumoren 

 metastasen 

 zeldzaam mesenchymale tumoren en tumoren uit tandvormende weefsels 

 

 lipcarcinoom 4/100.000 per jaar 

 mondcarcinoom 3/100.000 per jaar 

 dubbeltumoren zijn er in 15%  

 

B) oorzakelijke factoren 

 vooral vanaf 50 jaar en stijgt in frequentie met de leeftijd 

 tabak 

 alcohol (synergistisch effect met roken) 

 infectieuze agentia 

- candida 

- papilloma virussen/ herpes virus 

- Epstein-Barr virus/ retro virus 

- syfilis 

 fysische oorzaken 

- UV-straling (vooral op lippen) 

- radiotherapie (na 20 jaar) 

- lokale factoren als gebitprothesen 

- mondhygiëne, zowel overdreven als te weinig 

 chemische irritatie: asbest, nikkel, houtstof (beroepsgebonden nasofaryngeale tumoren) 

 voedingsdeficiënties/ avitaminosen 

 submucosale fibrose, lichen planus, leukoplakie 

 immuunsuppressie 

 

 

 

 



 

C) premaligne slijmvliesafwijkingen 

 leukoplakie: 15% is reeds maligne bij biopsie, 2-6% evolutie  

vooral erythro-leukoplakie, nodulaire vorm en verruceuze vorm ontaarden snel 

 lichen planus: 0.3-3% evolutie, vooral de erosieve vorm 

 chronisch candidiasis: vooral retrocommissuraal met korrelig of granuleus aspect 

 submuceuze fibrose: evolutie in <10% 

belangrijk in India, maar uiterst zeldzaam in onze streken 

 

 

2 – Kleinere maligne letsels in de mondholte worden vaak enkel locaal behandeld, met fysische of 

chemische middelen door huisarts / tandarts /dermatoloog. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

technieken als laserevaporatie, cryotherapie, diathermische coagulatie. Vaak is er dan geen 

specimen voor AP onderzoek.  

In andere situaties wordt een diagnostische excisie biopsie uitgevoerd, waarbij de diagnose van 

plaveiselcelcarcinoma gesteld wordt, met als toevoeging  “ sectie randen tumorvrij”. En wordt de  

situatie  verder “geseponeerd”.  

Hoe staat u tegenover deze praktijk ? Hoe denkt u dat er door een medicus in deze situatie 

gereageerd moet worden ? 

 

Elk letsel in de mondholte moet beschouwd worden als kanker, tot het tegendeel is bewezen.  

Deze letsels zijn meestal pijnloos, maar hebben een geïndureerde basis en er is beschadiging van het 

epitheel. 

 

Laserevaporatie/ cryotherapie/ diathermische coagulatie 

 altijd vooraf gegaan door biopsie! 

 geeft geen zekerheid over volledige resectie van het letsel 

 

Biopsie 

 excisiebiopsie bij kleinere, benigne, gepigmenteerde en vasculaire letsels 

 incisiebiopsie voor een uitgebreid en maligne letsel 

 altijd nodig om de klinische diagnose zeker te stellen 

 moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden, maar liefst pas na CT of MRI om artefacten te 

voorkomen 

 bevestiging van de diagnose + info over differentiatiegraad, infiltratieve groei en sectieranden, 

die mee de prognose bepaalt 

 

Bij het weghalen van een maligne letsel moet altijd een rand van minstens 1 cm gezond weefsel 

worden weggenomen. Een excisie biopsie, die meestal net rondom het letsel gaat, is dus lang niet 

voldoende bij een plaveiselcelcarcinoom. 

De patient moet dan terugkomen voor verdere ingreep, wat natuurlijk beter vermeden kan worden, 

door van in het begin grondig te werk te gaan. 

 

 

 

 



 

 

Verder benodigde acties 

 klinisch onderzoek (dubbeltumoren, metastasen in regionale halsklieren) 

 technische onderzoeken 

- biopsie 

- CT / MRI 

- evt endoscopisch onderzoek 

 goede klinische follow up van de patient 

 aanpakken evt risicofactoren 

 

 

3 – Bespreek de prognose van het plaveiselcel carcinoma in de mondholte: welke factoren bepalen 

het verloop en hoe is het verloop van deze aandoening (behandeld en onbehandeld).  

Bestaat er een systeem om prognose te kwantificeren, en zo ja, waarop steunt dit systeem en hoe 

is het gestructureerd. 

 

A) verloop behandeld en onbehandeld 

 

Dood door de aandoening treedt op in de eerste twee jaren.   

Gemiddelde overleving met behandeling is 65%, maar wordt bepaald door stadium. 

De overleving zonder behandeling is natuurlijk nog veel lager. 

 

 
 

 vijfjaarsoverleving 

stadium I   90% 

stadium II  75% 

stadium III  60% 

stadium IV  45%, maar intussen al gestegen tot 68% 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) prognostische factoren 

 tumorgrootte 

 lokalisatie (ongunstig bij tongbasis en gingiva, vooral in de onderkaak, gunstig bij lip) 

 evt aanwezigheid van metastasen (histologie, lokalisatie en fixatie lymfeklier) 

 histologische differentiatie 

 infiltratieve groei 

 jeugdige leeftijd (=ongunstig) 

 afwezigheid uitlokkende factoren (=ongunstig) 

 immuunsuppressie 

 

C) TNM 

lokale uitbreiding 

 Tis   carcinoma in situ 

 T0  geen tekenen van primaire tumor 

 T1  < 2 cm 

 T2  2-4 cm 

 T3 >4 cm 

 T4  invadeert aanpalende structuren (benige cortex, diepe tongspieren, sinus maxillaris,     

huid) 
klieraantasting 

 N0  geen regionale halskliermetastasen (wel cave micrometastasen) 

 N1 1 ipsilaterale klier <3 cm 

 N2a 1 ipsilaterale klier 3-6 cm 

 N2b  multipele ipsilaterale klieren <6 cm 

 N2c bilaterale of contralaterale klieren <6 cm 

 N3  >6 cm 

metastasen 

 M0: geen metastasen op afstand 

 M1: metastasen op afstand 

 

Op basis van de TNM-klassificatie wordt de tumor ondergebracht in 1 van de 4 oncologische stadia 

(=stage grouping) volgens onderstaande tabel. Elk stadium heeft een eigen prognostische 

waarschijnlijkheid en een bepaald therapeutisch beleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T0 T1 T2 T3 T4 

N0   I II III IV 

N1 III III III III IV 

N2 IV IV IV IV IV 

N3 IV IV IV IV IV 

M1 IV IV IV IV IV 



 

4 – Bij de curatief opgezette behandeling van plaveiselcarcinomen in de mondholte gaat het in 

essentie om preventie / vroegdiagnose, om locoregionale resectie (met functioneel / esthetische  

reconstructie) en om radiotherapie. Soms chemotherapie. 

Kunt u elk van deze therapieën modaliteiten meer gedetailleerd bespreken. M.a.w. wat impliceren 

deze  therapievormen, op basis van welke criteria worden zij geïndiceerd. Welke zijn hun 

eventuele bijwerkingen. 

 

A) preventie/ vroegdiagnose 

 Elk letsel in de mondholte moet beschouwd worden als kanker, tot het tegendeel is bewezen. 

Deze letsels zijn meestal pijnloos, maar hebben een geïndureerde basis en er is beschadiging 

van het epitheel. 

 Biopsie is altijd vereist om de diagnose te bevestigen. Deze moet zo snel mogelijk uitgevoerd 

worden, maar liefst wel pas na CT/ MRI. 

 Voor kleine letsels kan evt een laserbehandeling worden uitgevoerd (met wel de eerder 

beschreven nadelen). 

 Vroegtijdige diagnose geeft een betere prognose en 5-jaarsoverleving, ook van recidieven. 

 Follow up van gekende kankerpatienten is dus zeer belangrijk. De eerste 2 jaar 1x/2 maanden 

en dan jaar 3-5 1x/4 maanden. Roken en alcohol zijn strikt verboden! 

 

B) locoregionale resectie 

 De tumor moet operatief verwijderd worden met minimaal 1 cm gezond weefsel rondom. 

Weinig gedifferentieerde tumoren met infiltratieve groei, worden met ruimere 

resectiemarges verwijderd. 

 Bij de behandeling kan soms veel weefsel verwijderd moeten worden, waardoor een 

continuïteitsdefect ontstaat. Bepaalde functies worden beschadigd, zenuwbanen worden 

verwijderd of (delen van) de kaak worden weggenomen. Reconstructieve procedures zijn dus 

aangewezen, liefst in dezelfde ingreep. 

 

 De klassieke halsklieruitruiming (radical neck dissection) brengt een aanzienlijke morbiditeit 

teweeg, zeker in de vorm van het ‘schoudersyndroom’ na resectie van n. XI.  

Dit geeft pijn in het schoudergewricht, beperking van abductie, afzakken van de schouder en 

prominentie van de scapula. 

 In lagere tumorstadia wordt een beperktere uitruiming uitgevoerd, waarbij alle (middel)grote 

arteries, grote venen, functioneel belangrijke zenuwen en spieren gespaard blijven. 

 Bij toename van pathologische halsklieren wordt de resectie meer ingrijpend   

(sparende radicale halsklieruitruiming) 

 Voor een negatieve hals bij tumoren met >0,6 cm infiltratiediepte, wordt het best ook een 

regionale halsklieruitruiming gedaan. 

 

C) radiotherapie 

 Brachytherapie kan dienen als monotherapie in stadium I. Deze mag niet uitgevoerd worden 

in de nabijheid van tanden en alveolair bot (gevaar op osteonecrose). Verder geeft het na 20 

jaar een verhoogd risico op kanker. 



 

 Teleradiotherapie wordt gebruikt 4 weken na de operatie bij stadium II en III. De patient 

wordt gedurende een 7 weken ongeveer 10 min/dag bestraald. Als bijwerkingen kunnen 

radiomucositis, xerostomie, smaakverlies, osteonecrose, radiodermatitis en cariës optreden. 

Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, kan het bestralingsveld worden aangepast zodat bijv 1 

parotisklier hierbuiten valt. Ook kan deze, samen met de tanden, beschermd worden via een 

loden plaatje. 

Soms wordt er bij stadium IV tumoren eerst een bestraling met hoge dosis toegepast, voordat 

er kan worden overgegaan tot resectie. 

 

D) chemotherapie 

 methotrexaat  

 niet curatief 

 neoadjuvant bij stadium IV, om daarna resectie uit te kunnen voeren 

 palliatief 

 

E) indicaties 

 stadium I: monotherapie via lokale resectie, locioregionale heelkunde of radiotherapie (vooral 

brachytherapie) 

 stadium II en III: gecombineerde therapie via heelkunde met nadien radiotherapie 

 stadium IV: gelijk aan stadium II en III 

als nog niet reseceerbaar, wordt eerst een hoge dosis radiotherapie toegediend, evt in 

combinatie met chemotherapie, waarna resectie volgt 

als palliatief, kan worden gekozen tussen radiotherapie, chemotherapie en debulking/ 

resectie 

 

 

5 – Een vrouwelijke patiënte van 66 jaar raadpleegt u wegens een diffuse pijn in de pre-angulaire 

regio van haar onderkaak rechts. Hier ondervindt zij een doffe pijn. Daarbij is haar rechter onderlip  

progressief over één week gevoelloos geworden. Zij klaagt van een droge mond en een andere 

klacht is verlies van smaakvermogen. 

Bij extern klinisch onderzoek is er locaal weinig waarneembaar: De overliggende huid is lichtjes 

oedemateus. Wel is duidelijk dat deze vrouw in haar hals een oud en laag gelegen boogvormig 

incisie litteken toont. Ook is de huid enigszins atrofisch zoals laattijdig na radiotherapie voorkomt.  

In haar mond komt de mucosa bij de tandeloze zone in de onderkaak wat roder en meer opgezet 

voor. Aanpalend, wat verder in de mondbodem , is de huid van een  reconstructie lap zichtbaar. 

Aan de linguale zijde van de mandibula is er een beperkte botexpositie bij de linea mylohyoidea  

( 4 tal mm2.). De mucosa is hier wat hypertrofisch.  

Bij navraag vertelt zij dat zij inderdaad voor 7 jaren een oncologische geschiedenis doormaakte : 

een mondkanker werd verwijderd achteraan uit haar rechter mondbodem en tongrand. Bij deze 

ingreep werd ook haar hals geopereerd. Zij was 3 weken in het ziekenhuis en 2 weken na ontslag 

werd gedurende 7 weken radiotherapie op hoofd en hals toegepast. Zij bleef aansluitend vijf jaar 

onder controle in het oncologisch hoofd en hals centrum. Nadien niet meer. 

Bij verdere navraag , geeft zij toe dat zij bleef roken, alhoewel minder, maar dat zij na deze 

geschiedenis wel frequenter naar de tandarts ging voor controles: fluoridaties werden toegepast 

en zij probeerde beter te poetsen dan voorheen. Maar deze goede intenties zwakten af.  



 

Voor negen maanden werden dan enkele tanden geëxtraheerd, achteraan uit de rechter 

onderkaak : gecarieerde molaren blijkbaar.  

Bij het bekijken van haar medicatie, neemt deze vrouw hypertensiva, antidepressiva, en 

botversterkers – bisphosphonaten - per os. Dit is reeds zo sinds meer dan vijf jaren. 

Vragen: 

- Is deze recente klacht ernstig? Of stelt u haargerust, en schrijft u gedurende éen week antibiotica 

voor samen met een pijnstiller? 

- Welke mogelijke verklaringen bestaan hier voor haar klacht? 

- Welke differentiële diagnosen suggereert u hier ? 

- Via welke onderzoeken meent u dat er verder duidelijkheid geschept kan worden. 

- Wat zal de eventuele vervolg behandeling zijn, nadat u tot verdere diagnosestelling kwam 

 

 De klacht is zeker ernstig te nemen, gezien haar voorgeschiedenis. 

 Differentieel diagnose 

- osteoradionecrose 

- osteochemonecrose 

minder waarschijnlijk: 

- recidief tumor 

- dubbeltumor 

- nieuwe primaire tumor 

 Via RX (panoramische en submento-verticale axiale schedelbasisopname volgens Hirtz) en CT kan 

de diagnose gesteld worden. 

 Osteoradionecrose is een kaakonsteking met necrose en surinfectie, bijna uitsluitend in de  

pre-angulaire regio van de onderkaak, als gevolg van langdurige radiotherapie. Meestal leidt dit 

tot een pathologische fractuur met evt anesthesie van n. V3. 

Behandeling bestaat uit langdurige AB, een vrije lap reconstructie en stabilisatie samen met 

cariëspreventie en een goede mondhygiëne. 

 Osteochemonecrose is een kaakontsteking door bifosfonaatgebruik, met evt surinfectie en 

expositie van het kaakbot. 

Er bestaat geen curatieve behandeling en de evolutie is erg ongunstig. De patient krijgt chronisch 

AB en er moet extreme mond- en wondzorg worden toegepast. 


