Hoofd- en halsoncologie

7.5.6.
Speekselklier
tumoren
1. Algemeen
Work – up
Anamnese en klinisch onderzoek
FNAC bij vermoeden maligniteit
Zo geïndiceerd : panendoscopie voor de kleine speekselkliertumoren met biopsiename
Radiologische oppuntstelling
Bij voorkeur NMR-scan voor evaluatie lokale uitgebreidheid (voorkeur boven CT)
( Na MRI ) Echo + FNAC bij vermoeden maligniteit
Bij vermoeden maligniteit staging dmv CT hals-thorax
Evt. PETscan bij geavanceerde ziekte/hooggradige tumoren

2. TNM-classificatie: zie 8ste editie UICC Major Salivary Glands

Opmerking : de tumoren van de mineure speekselklieren worden gestaged conform de
anatomische site alwaar ze gelokaliseerd zijn (geen aparte staging).

3. Anatomopathologie van speekselkliertumoren

Datum laatste revisie 20/11/2018
Datum laatste meeting werkgroep 20/11/2018
Geldig tot en met 20/11/2020

Hfdst. 7.5.6. – Pg. 136.

Hoofd- en halsoncologie

4. Eerste behandeling
Heelkundige procedure
Primaire tumor : radicale excisie met behoud functie indien mogelijk

Postoperatieve RT: indicaties
• Grote tumoren: pT3 , pT4
• Intermediaire of hoge graad maligniteit
• Adenoïd cystic tumor
• Positieve klieren
• Perineurale of lymfovasculaire invasie
• Marges positief
• Tumorspil
Halsklieren: bij tumoren van de majeure speekselklieren
cN0 :

halsevidement in geval van
- Hooggradig
- en/of cT3, cT4

cN+ : halsevidement
bij tumoren van de mineure speekselklieren
halsevidement indien cN+

5. Follow – up
Klinische evaluatie van hoofd en hals:
Jaar 1 : elke 1-3 maanden
Jaar 2 : elke 2-4 maanden
Jaren 3-5 : elke 4-6 maanden
>5 Jaar : om de 12 maanden

Preferentieel Jaarlijks: CT hals-thorax tot +/- 5 jaar na therapie en/of MRI hals/schedelbasis
(preferentieel MRI bij adenoïd cystic carcinoma voor perineurale spreiding)

6. Behandeling van recidief en/of metastatische ziekte
Locoregionaal of recidief op afstand, operabel: heelkunde – metastasectomie te overwegen
en/of RT; al dan niet in combinatie met systemische therapie
Locoregionaal of recidief op afstand, inoperabel:
Systemische chemotherapie, evt RT, evt. androgeenreceptor therapie indien AR+, evt.
trastuzumab bij Her2+, clinical trials of palliatieve zorgen
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