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golf- en trillingspatroon van de stembanden, vaak in com-
binatie met een verhoogde supraglottische constrictie. [7,8]

Lipofilling is een techniek waarbij autologe, levende vetcel-
len binnen één individu worden getransplanteerd. Vanwege 
de regeneratieve eigenschappen van vetweefsel – op cel-
niveau zijn stamcellen aangetoond [9] – kan deze techniek 
worden toegepast voor zowel esthetische als reconstructieve 
doeleinden. Veelvoorkomende indicaties zijn volumeverlies, 
pijn of fibrose, als gevolg van bestraling, verbranding of ove-
rige (posttraumatische) defecten. [10,11] Tot op heden is de 
lipofillingtechniek incidenteel met succes toegepast voor het 
behandelen van dysfagie na chirurgie of (chemo-)radiothera-
pie vanwege hoofd-halskanker. [12]

In deze studie beschrijven wij de toepassing van lipofilling 
bij negen hoofd-halskankerpatiënten met chronische dysfa-
gie en/of een dysfonie, met als doel de slik- en/of stemfunc-
tie te herstellen en de orale intake te verbeteren. 

patiënten en methoden

patiënten 
Hoofd-halskankerpatiënten komen in aanmerking voor de 
lipofillingprocedure in deze pilotstudie indien er sprake is 
van chronische (meer dan één jaar aanwezige) dysfagie op 
basis van volumeverlies of atrofie na behandeling door mid-
del van chirurgie, radiotherapie en/of chemoradiatie. Alle 
patiënten met dysfagie hebben chronische ernstig invalide-
rende slikproblemen, waarbij eerdere intensieve reguliere 
logopedische sliktherapie onvoldoende resultaat heeft gebo-
den. 

Daarnaast lijken gelaryngectomeerde patiënten met stem-
problemen, op basis van onvoldoende contact tussen de 
voorste en achterste slokdarmwand tijdens stemgeving 
(waardoor een hypotone stem ontstaat), geschikte kandida-
ten voor de procedure.

procedure

Alle patiënten worden voorafgaand aan deelname geïnfor-
meerd over het experimentele karakter van de lipofillingpro-
cedure. Daarnaast worden zij op de hoogte gesteld van het 

Het slikken is één van de belangrijkste bedreigde functies 
voor patiënten met hoofd-halskanker. Dysfagie, een gestoor-
de slikfunctie, kan optreden als gevolg van weefselverlies, fi-
brose, mucositis, xerostomie, pijn en/of trismus. [2,3] Wan-
neer het slikken langdurig gestoord is, kan een zogenoemde 
‘non-use’ atrofie van de slikspieren optreden en leiden tot 
verdere achteruitgang van de slikfunctie. [4] Als gevolg van 
onvoldoende contact tussen tongbasis en farynxachterwand 
tijdens het slikken kan de voedselbolus minder krachtig wor-
den doorgeslikt. Hierdoor kan stagnatie van voedsel(residu) 
optreden, met het risico op aspiratie uit het residu. Op de 
lange termijn is (levenslange) sondevoeding soms onvermij-
delijk en is de kwaliteit van leven bij deze patiënten ernstig 
beperkt. [5] 

Gestoorde stemgeving of articulatie kan eveneens ontstaan 
na behandeling voor hoofd-halskanker. Veel gehoorde stem-
klachten zijn heesheid, stemvermoeidheid en moeite met 
luid spreken en roepen, als gevolg van stijfheid, fibrose en/
of verminderde lubricatie (als gevolg van hyposalivatie) van 
de stemplooien. [6] Daarnaast kan dysfonie optreden, als ge-
volg van verslechterde glottissluiting en asymmetrie in het 

herstel van slik- en stemfunctie met 
 behulp van lipofilling in de mond- 
of keelholte na behandeling voor 
 hoofd-halskanker

Patiënten met gevorderde hoofd-halskanker worden meestal curatief be-
handeld met (een combinatie van) chirurgie, radiotherapie of chemothe-
rapie. Ondanks een redelijk goede kans op overleving door verbeterde 
behandelmodaliteiten en combinaties [1], kunnen ten gevolge van de tu-
mor en de behandeling het functioneren en de kwaliteit van leven van 
patiënten nadelig worden beïnvloed.
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wege het hoge aantal vetcellen ter plaatse en het feit dat de 
patiënt niet van positie hoeft te veranderen op de operatie-
tafel. [10] Na het centrifugeproces bestaat het specimen be-
halve uit vetcellen, uit een laag olie, een laag water (inclusief 
bloed, lidocaïne/adrenaline en zoutoplossing) en een laag 
celkorrels/resten, die met behulp van de decanteertechniek 
verwijderd kunnen worden (figuur 2). De overgebleven, ge-
zuiverde en onbeschadigde vetcellen worden vervolgens – 
nadat een prikgaatje is gemaakt met een daarvoor bestemde 
scherpe naald – met 1cc spuiten (St’rim, Thiebaud S.A.S., 
Paris, France) verspreid op de juiste plek ingespoten. Zie fi-
guur 3 en 4 ter illustratie van twee lipofillinginjecties in de 
tongbasis. 

feit dat er – vanwege resorptie (tot wel 40-60%) van vetcellen 
[13] – vermoedelijk drie tot vier injecties moeten plaatsvin-
den, alvorens een therapeutisch effect verwacht kan worden. 

Voorafgaand aan de eerste ingreep wordt een MRI-scan ge-
maakt als uitgangsscan (onder andere om het volume van 
de tong en farynxwand te beoordelen) en wordt een rönt-
genslikvideo verricht om objectief vast te stellen of er sprake 
is van onvoldoende contact tussen tongbasis en farynxach-
terwand (op basis van atrofie/volumeverlies) tijdens het 
slikken. Alle patiënten worden geïnstrueerd verschillende 
consistenties dun vloeibaar (1, 3, 5 en 10 cc) en dik vloeibaar 
(3 en 5 cc) contrastmiddel door te slikken, evenals een stuk 
ontbijtkoek in contrast. Het optreden van penetratie en/of 
aspiratie wordt gescoord met behulp van de penetratie- en 
aspiratieschaal (PAS; score 1: contrast komt niet in de lucht-
weg, tot score 8: contrast komt in de luchtweg, voorbij de 
stembanden, zonder dat enige moeite wordt gedaan om dit 
te voorkomen). [14] De aanwezigheid van residu tijdens het 
slikken wordt vastgesteld met behulp van een algehele ‘aan-
wezigheid van residu’-score (score 0: geen residu, tot score 3: 
residu boven en onder het hyoïd aanwezig). Daarnaast wordt 
de patiënten gevraagd de Nederlandse ‘Swallowing Quality 
of Life’ (SWAL-QOL)- en ‘Voice Handicap Index’ (VHI)-vra-
genlijsten in te vullen, om subjectieve slik- en stemgerela-
teerde problemen in kaart te brengen. [15,16] 

Iedere lipofillingprocedure wordt tussentijds geëvalueerd 
door middel van een poliklinisch consult inclusief lichame-
lijk onderzoek en een herhaalde röntgenslikvideo. Na afloop 
van de laatste ingreep wordt opnieuw een MRI-scan verricht 
en wordt de patiënten gevraagd om de SWAL-QOL- en VHI-
vragenlijsten opnieuw in te vullen. 

techniek

De lipofillingprocedure vindt plaats onder algehele narcose 
en wordt uitgevoerd volgens de colemantechniek. [17] Deze 
techniek heeft als doel zoveel mogelijk schade aan vetcellen 
tijdens transplantatie te voorkomen, ter bevordering van de 
overleving van het vetweefsel. Er wordt begonnen met het 
winnen/oogsten van vetcellen door aspiratie uit bovenbeen 
of buikwand na infiltratie van tumescentie (figuur 1). Been- 
en buikwandvet zijn uitermate geschikt als donorsite van-

Figuur 1. Winnen/oogsten van vetweefsel uit de buikwand. 

Figuur 2. Na centrifugeren 
bestaat het specimen be-
halve uit vetcellen, uit een 
laag olie, een laag water en 
een laag cel korrels/resten.

Figuur 3. Lipofillinginjec-
tie in de linkertongbasis: 
intra-oraal wordt een 
lange naald lateraal in 
de tongrand aangebracht, 
waarbij onder palpatie de 
punt van de naald tot in de 
tongbasis wordt opgevoerd, 
alwaar de vetdisposities 
worden gelegd.

Figuur 4. Lipofillinginjectie 
in de rechtertongbasis: 
intra-oraal wordt een 
lange naald lateraal in 
de tongrand aangebracht, 
waarbij onder palpatie de 
punt van de naald tot in de 
tongbasis wordt opgevoerd, 
alwaar de vetdisposities 
worden gelegd.
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sprake van geringer tonsilweefsel (asymmetrie) in de rechter 
tonsilloge. Alle patiënt- en tumorkarakteristieken zijn weer-
gegeven in tabel 1.

lipofillinG procedure

Zoals weergegeven in tabel 2, zijn er inmiddels 21 vetinjec-
ties verricht, variërend van 1 tot 4 sessies per patiënt. Er zijn 
tot nu toe geen complicaties opgetreden met betrekking tot 
necrose, infectie of intravasculaire injectie op de plek van in-
jectie, alsmede zwelling met dyspnoe, hematoomvorming, 
littekenvorming of schade aan onderliggende structuren op 
de plek van oogsten. 

resultaten

patiënt karakteristieken

De patiëntenpopulatie bestaat uit negen hoofd-halskanker-
patiënten, die allen in het verleden (1997-2012) succesvol 
zijn behandeld met behulp van chirurgie, radiotherapie en/
of chemoradiatie. Het merendeel van de patiënten werd ge-
includeerd vanwege dysfagie (n = 8), waarvan de helft (n = 4) 
volledig sondevoedingafhankelijk was, één patiënt afhanke-
lijk was van orale voedingssupplementen en drie patiënten 
een aangepast dieet zonder vaste voeding hadden. De pati-
enten met een permanente voedingssonde hadden allen een 
percutane radiologische gastrostomie (PRG). Daarnaast was 
er bij drie patiënten sprake van dysfonie (nasale spraak en/
of articulatiestoornis) in combinatie met een slikprobleem. 
Tot slot werd één (gelaryngectomeerde) patiënt geïncludeerd 
vanwege een afone stem. De primaire tumor ging meestal 
uit van de orofarynx (n = 6; tonsilregio, farynxachterwand 
of -zijwand, tongbasis of vallecula) en in een enkel geval van 
de mondholte, nasofarynx of larynx. Bij alle dysfagiepati-
enten (n = 8) was er sprake van penetratie en/of aspiratie 
tijdens het slikken voorafgaand aan het onderzoek, dat ob-
jectief werd vastgesteld met behulp van een röntgenslikvi-
deo. Eveneens werd bij deze patiënten geen of verminderd 
contact tussen tongbasis en farynxachterwand vastgesteld, 
met residu van de voedselbolus als gevolg. In figuur 5 wordt 
een stilstaand videofluoroscopiebeeld van een van de patiën-
ten met ernstige dysfagie getoond, waarbij de tongbasis als 
gevolg van volumeverlies helemaal geen contact meer maakt 
met de farynxachterwand tijdens het slikken. Bij zeven van 
de acht dysfagiepatiënten werd volumeverlies of atrofie van 
de tongbasis aangetoond met behulp van MRI-opnames 
voorafgaand aan het onderzoek. Bij de laatste patiënt was er 

Figuur 5. Stilstaand röntgenslikvideobeeld tijdens het slikken 
waarop te zien is dat de tongbasis, als gevolg van atrofie/onvol-
doende volume, helemaal geen contact maakt met de farynxach-
terwand.

Tabel 1. Patiënt- en tumorkarakteristieken.

Patiënt Geslacht Leeftijd Tumor Behandeling Indicatie Injectie

Lokalisatie TNM CRT OK Dysfagie Dysfonie

1 V 75 Tongbasis Benigne - 2007 + + Tongbasis

2 M 51 Tonsil T2N2b 2011 2012 + - Tongbasis

3 V 71 Farynxwand T3N0 2000 - + - Tongbasis

4 M 65 Vallecula T2N2b - 1997 + - Tongbasis

5 M 43 Tonsil T4N2c 2007 - + - Farynxwand

6 M 25 Nasofarynx T3N0 2006 - + + Tongbasis

7 M 60 Larynx T3N0 2005 2006 - + Neo-farynx

8 M 67 Mondbodem T3N2c 1997 1997 + - Tongbasis

9 V 59 Tongbasis T3N2c 2004 - + + Tongbasis

TNM = Classificatie van Maligne Tumoren; CRT = chemoradiatie; OK = operatieve ingreep
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Tabel 2. TB = tongbasis; ant = anterieur; mid = midden; re = rechts; li = links; bdz = beiderzijds; diff. = diffuus; opp = oppervlakkig;  
PE-segment = faryngo-oesofageaal segment

Patiënt Lipofilling 1 Lipofilling 2 Lipofilling 3 Lipofilling 4 Totaal

1 10 cc TB mid;               
5 cc tong ant                       
(tot: 15cc)

3,5 cc TB mid               
(tot: 3,5 cc)

6 cc TB re             
(tot: 6 cc)

5 cc TB mid                   
(tot: 5 cc)

29,5 cc

2 3,5 cc TB li; 1 cc TB re 
(tot: 4,5 cc)

7 cc TB li                 
(tot: 7 cc)

4 cc TB bdz                   
(tot: 8 cc)

5 cc TB bdz                    
(tot: 10 cc)

29,5 cc

3 2 cc TB li; 2 cc TB re 
(tot: 4 cc)

3,5 cc TB re; 3 cc TB li  
(tot: 6,5 cc)

  10,5 cc

4 2 cc TB bdz diff. +/- 2 
cm > vallecula                      
(tot: 4 cc)

4 cc TB bdz                
(tot: 8 cc) 

  12 cc

5 2,5 cc tonsil re; 0,5 cc 
farynx-achterwand re 
(tot: 3 cc)

4 cc TB bdz                                  
(tot: 8 cc) 

  11 cc

6 5 cc TB bdz                  
(tot: 10 cc)

   10 cc

7 4 cc opp onder PE-
segment                   
(tot: 4 cc)

4 cc opp onder PE-
segment                    
(tot: 4 cc)

  4 cc

8 4 cc TB re; 4 cc TB li 
(tot: 8 cc)

5 cc TB bdz; 2 cc TB 
mid (tot: 12 cc)

  20 cc

9 4,5 cc TB re; 7 cc TB li 
(tot: 11,5 cc)

6 cc TB bdz                      
(tot: 12 cc)

  23,5 cc

tiviteit van de procedure lijkt te verschillen van patiënt tot 
patiënt. Het meeste effect wordt verwacht indien de indicatie 
(volumeverlies of atrofie van de tongbasis) van tevoren juist 
is gesteld en de injectie van vetweefsel technisch/anatomisch 
gezien ook mogelijk is op de vooraf bepaalde plaats. Bij één 
van de patiënten was er bijvoorbeeld sprake van zeer ern-
stige trismus, waardoor het tijdens de operatie – technisch 
gezien – niet mogelijk bleek om in de farynxachterwand te 
injecteren en alsnog voor de tongbasis als injectieplaats ge-
kozen moest worden. Opvallend is verder dat er (tot nu toe) 
weinig tot geen correlatie lijkt te bestaan tussen de objectief 
en subjectief gemeten slikfunctie na afloop van de injecties. 
Tot nu toe geven verschillende patiënten aan een verbeterde/
krachtigere slikfunctie te ervaren, terwijl dit niet wordt geob-
jectiveerd met behulp van videofluoroscopie. Met betrekking 
tot de stemfunctie van de geïncludeerde gelaryngectomeerde 
patiënt, kan wel gesteld worden dat de stem van deze patiënt 
aantoonbaar meer volume heeft gekregen na het inspuiten 
van vetweefsel in neofarynx/voorste slokdarmwand. 

Vetweefsel is uitermate geschikt voor het opvullen van weef-
seldefecten omdat het autoloog en homogeen in consistentie 

slik- en stemfunctie

De functionele slik- en stemresultaten tot nu toe zijn weer-
gegeven in tabel 3. 

discussie

In deze studie beschrijven wij de toepassing van lipofilling 
bij negen hoofd-halskankerpatiënten met chronische dysfa-
gie en/of stemproblematiek, met als doel de slik- en/of stem-
functie te herstellen en de orale intake te verbeteren. 
Omdat bij de meeste patiënten het geplande aantal vetin-
jecties niet voltooid is, kunnen er nog geen definitieve con-
clusies getrokken worden over het effect ervan. Voorzichtig 
kan echter gesteld worden dat de lipofilling toepassing een 
veilige methode lijkt te zijn, daar er tot nu toe geen complica-
ties zijn opgetreden. Alle patiënten tot nu toe waren slechts 
kortdurend (één postoperatieve nacht) opgenomen en geen 
van de patiënten heeft na de procedure geklaagd over mo-
gelijke problemen zoals luchtwegobstructie (als gevolg van 
postoperatieve zwelling of teveel geïnjecteerd vetweefsel). 
Hierbij moet vermeld worden dat er tot nu toe erg voorzich-
tig te werk is gegaan, om mogelijke luchtwegproblemen als 
gevolg van postoperatieve zwelling te voorkomen. De effec-
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om de slik- en stemfunctie te verbeteren. Een belangrijke 
voorwaarde lijkt te zijn dat de functionele problemen geba-
seerd zijn op volumeverlies of atrofie van de tongbasis en/of 
farynxachterwand, omdat dit volumeverlies met behulp van 
autologe vetinjecties hersteld kan worden. Mogelijk wordt 
het weefsel ook minder fibrotisch, doch bewijzen hiervoor 
hebben wij niet.
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MRI = Magnetic Resonance Imaging; PRG = Percutane Radiologische Gastrostomie; SV = sondevoeding; a.g.v. = als gevolg van;  
n.v.t. = niet van toepassing
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samenVattinG

Hoofd-halskankerpatiënten kunnen functionele slik- en/of 

stemproblemen ontwikkelen als gevolg van volumeverlies 

of atrofie van de tongbasis of farynxachterwand na behan-

deling met chirurgie, radiotherapie en/of chemoradiatie. 

Indien reguliere (logopedische) therapie geen uitkomst 

biedt en de problemen lang aanhouden, kan behandeling 

door middel van transplantatie van autoloog vetweefsel 

(lipofilling) mogelijk de functionele problemen verhelpen 

door bestaande weefseldefecten en weefselverlies op te 

vullen. In deze studie beschrijven wij de toepassing van 

lipofilling bij negen hoofd-halskankerpatiënten met chro-

nische dysfagie en/of dysfonie. Op basis van de resultaten 

tot nu toe lijkt lipofilling een veilige en vaak ook effectieve 

methode om de slik- en stemfunctie te verbeteren. 

trefwoorden

hoofd-halskanker, dysfagie, dysfonie, lipofilling, autologe 

vetinjecties
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