
Hoofd- en halsoncologie – Pharynx: Oropharynx 
 

Syllabusbespreking 22/11/2016  Hfdst. 4.4. – Pg. 1. 
 

 
 

4.4. 
Pharynx: Oropharynx 

 
 
 

1. Inleiding: anatomische sites en subsites 
 

             Anterieure zijde / glosso-epiglottis regio 
-     tongbasis 
-     vallecula 

                                 Laterale zijde 
- tonsil 
- tonsilloge/voorste/achterste gehemeltepijler          
- glossotonsillaire sulcus 
- laterale pharynxwand  

                                  Posterieure pharynxwand 
                                  Bovenzijde          

- onderzijde van het week verhemelte 
- uvula 

 
 

2. Diagnose, Work up 
 
 Anamnese, klinisch onderzoek en evaluatie algemene toestand 

Biopsie 
 CT hals-thorax en MRI hals 
 Panorex en tandsanering (zo snel mogelijk na diagnose) 
 Laryngoscopie 
 PET-CT bij uitgebreide stadia III of IV (dan geen CT thorax) 

P-16 immunohistochemie standaard, indien discordantie in resultaat pathologie: PCR 
Gastroscopie optioneel 

 
 

3. Staging TNM 7de editie 
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4. Behandeling 
 
T1-2,N0-1 

 
Radiotherapie: voornamelijk voor T1-T2 letsels van de tongbasis & tonsiltumoren: 

Externe bestraling 
 

Herevaluatie na therapie (evt. dmv PET/CT) optimaal na +/- 12 weken 
Bij p16+ tumoren: evaluatie ten vroegste na 12 weken. 
 
Outcome:  complete remissie: stop 
   residuele tumor 2 -3md na radiotherapie: heelkunde 

 
 OF (individueel te bepalen) 
 
 Heelkunde  

- Postoperatieve radiotherapie indien 
  positieve of dubieuze sectieranden 
  perineurale of vasculaire invasie 
  vanaf pN2 
  kapseldoorbraak 
 

 
Locally advanced T3-4 en/of N2-3 

 
    - Concomitant chemo-radiotherapie  
   OF 
 
    - Radiotherapie + Cetuximab na MOC indien CI voor Cisplatinum 
 
   OF (individueel te bespreken) 
 
    - Inductiechemotherapie --> radio(chemo)therapie 

 
Herevaluatie na therapie dmv PET/CT na +/- 12 weken 
Bij p16+ tumoren: evaluatie ten vroegste na 12 weken. 

 
    
   OF (individueel te bespreken) 
    - Heelkunde van de primaire tumor en nekdissectie gevolgd door 
       radio(chemo)therapie postop 
   
 

5. Follow-up 
 
1

ste
 jaar alle 1 - 3 maanden 

2
de

 jaar alle 2 - 6 maanden 
3 - 5

de
 jaar alle 4-8 maanden 

vanaf 5 jaar alle 12 maanden 
 
bij rokers screening longkanker : overweeg CT thorax 
jaarlijks schildklierfunctie 
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6. Recidief 
 

Individueel te bespreken 
 
- post-radiotherapie - salvage heelkunde 

- zo geen heelkunde mogelijk: chemotherapie 
- na heelkunde eventueel nieuwe resectie, maar steeds 

postop.-radiotherapie indien nog mogelijk 
 

7. Details Radiotherapie 
 
Zie hoofdstuk Orale Caviteit 
 

8. Details Chemotherapie 
 

Zie hoofdstuk Orale Caviteit 


