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Een geluidproducerende stemprothese; summary and conclusions in Dutch
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Samenvatting

Een totale laryngectomie bestaat uit de gehele verwijdering van het strottenhoofd met
daarin de stembanden en het strottenklepje. Deze chirurgische behandeling voor
uitgebreide strottenhoofdkanker resulteert in het verlies van de normale stem. Stem-
en spraakherstel is dan ook een van de belangrijkste onderdelen van het
revalidatieproces. Voorheen leerden gelaryngectomeerden communiceren met behulp
van zogenaamde slokdarm-injectiespraak, een electrolarynx, of een pneumolarynx.
Sinds de jaren tachtig geschiedt stemherstel echter bij voorkeur door het operatief
aanleggen van een fistel (TE fistel of TE shunt) tussen de trachea (luchtpijp) en de
oesophagus (slokdarm) met daarin een siliconenrubberen shuntventiel. Hoewel de TE
fistelstem een aanzienlijke verbetering betekende voor stemherstel na een totale
laryngectomie, is er op verschillende punten nog ruimte voor verbetering.

Gelaryngectomeerden met een erg wijde, slappe (ernstig hypotoon, of zelfs atoon)
overgang van keel naar slokdarm (PE segment), hebben over het algemeen een zwakke,
hese TE fistelstem, soms zelfs niet meer dan rauw gefluister. De TE fistelstem van
mannelijke gelaryngectomeerden wordt als significant beter, meer acceptabel en
aangenamer beschouwd dan die van vrouwelijke gelaryngectomeerden. Vrouwelijke
gelaryngectomeerden vinden het vaak moeilijk om hun donkere TE fistelstem te
accepteren; voor vrouwen wijkt de gemiddelde spreektoonhoogte immers, meer dan bij
mannen, af van hun oorspronkelijke stem. Om de stemkwaliteit van
gelaryngectomeerden met een hypotoon PE segment en van vrouwelijke
gelaryngectomeerden te verbeteren, zou een kleine, pneumatische geluidsbron geplaatst
kunnen worden in het siliconenrubberen TE shuntventiel. In dit proefschrift wordt een
aantal opeenvolgende experimenten beschreven met betrekking tot het ontwerp, de
constructie, de evaluatie en de klinische implementatie van een dergelijke
geluidproducerende stemprothese (SPVP: sound-producing voice prosthesis).

In Hoofdstuk 1 worden de volgende vereisten voor de SPVP gedefinieerd:
• De grootte van het geluidproducerende mechanisme wordt beperkt door het

formaat van het TE fistel.
• De intratracheale druk en luchtvolumestroom benodigd voor het spreken, dienen de

fysiologische waarden van een normale laryngeale stem (druk: 0,2 – 1,5 kPa;
luchtvolumestroom: 0,05 – 0,35 l/s) tenminste even goed te benaderen als de
reguliere TE fistelstem dat doet (druk: 4,2 – 10,9 kPa; luchtvolumestroom: 0,05 –
0,30 l/s).

• Binnen deze aërodynamische grenzen dient de luidheid van stem voldoende te zijn
om te kunnen converseren (ca. 70 dB) en dient de gemiddelde spreektoonhoogte
die van normale laryngeale stemmen te evenaren (man: 125 Hz; vrouw: 210 Hz).
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• Gelaryngectomeerden dienen in staat te zijn de grondtoon (f0) en geluidsterkte van
deze geluidsbron soepel te variëren ten behoeve van natuurlijke prosodie. Het
gemiddelde f0 bereik van de laryngeale stem is 38 semitonen voor mannen en 37
semitonen voor vrouwen. Bij een normaal intonatiepatroon van lopende spraak
wordt echter niet het gehele f0 bereik van de stem gebruikt (man: 5,8 semitonen;
vrouw: 5,4 semitonen).

• In de loop van dit proefschrift worden aanvullende eisen gedefinieerd met
betrekking tot de verstaanbaarheid en stemkwaliteit.

Om aan deze vereisten te voldoen werd in samenwerking met de afdeling Biomedical
Engineering van de Universiteit Groningen gekozen voor een langsgeblazen lipriet van
siliconenrubber. Het geluidproducerende mechanisme hiervan lijkt op het cyclisch
openen en sluiten van de lippen van een trompettist. Teneinde de optimale dimensies
en materiaaleigenschappen te bepalen van het siliconenrubberen lipriet, hebben M.P. de
Vries en collegae in Groningen een numeriek model ontwikkeld van dit
geluidproducerende mechanisme. Dit heeft geresulteerd in een aantal SPVP prototypes
bestaande uit 1 of 2 gebogen siliconenrubberen lipjes van diverse lengtes, vastgeplakt
in kleine perspex cilinders die in een regulier TE shuntventiel geschoven kunnen
worden (Figuur 1).

In Hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd van een vooronderzoek, waarbij de
eerste SPVP prototypes in vitro werden getest en door 2 gelaryngectomeerden in de
praktijk werden uitgeprobeerd. Alternatieve stemproductie na een totale laryngectomie
door middel van een SPVP bleek mogelijk en leidde voor de patiënt niet tot een
onacceptabele luchtweerstand. De spreektoonhoogte was met de meeste prototypes
echter te hoog (>300 Hz) en de luidheid bleef achter bij die van de reguliere TE
fistelstem. De stemkwaliteit bereikt met een SPVP hangt af van het vermogen van de
patiënt om lucht door het PE segment te laten stromen zonder dat de mucosa in

Figuur 1: De eerste prototypes van de SPVP zoals beschreven
in Hoofdstuk 2. Van links naar rechts: een dubbellips, een
lange enkellips en een korte enkellips SPVP
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trilling raakt zoals bij de reguliere TE fistelstem. Indien een patiënt hier niet in slaagt,
dan klinken beide geluidsbronnen gelijktijdig. Dit vooronderzoek leverde ons een
aantal aanwijzingen op voor de ontwikkeling van de volgende generatie prototypes:
• Lange lipjes genereren een lagere f0 dan korte lipjes. Om in de trachea van patiënten

te passen mag de SPVP echter niet te ver voor de tracheale flens van het regulier
shuntventiel uitsteken.

• Analoog aan humane stemplooien dienen de 2 tegenover elkaar geplaatste lipjes van
de dubbellips SPVP’s exact symmetrisch bevestigd te worden om goed te
functioneren. Dit bleek vrijwel onmogelijk te produceren. Bovendien ligt het f0

traject van dubbellips SPVP’s onnatuurlijk hoog (250 – 600 Hz). De enkellips
SPVP’s zijn in dit opzicht veel beter (150 – 350 Hz).

• De lipjes liepen vast in hun perspex huls, omdat er in het cilindrische lumen geen
ruimte was voor hun trillingsuitslag.

Op basis van deze eerste resultaten werd een nieuw prototype ontwikkeld bestaande uit
een enkele siliconenrubberen lip, breder dan voorheen teneinde luider te klinken, in een
rechthoekige metalen huls die slechts 7 mm voor de tracheale flens van het reguliere
TE shuntventiel uitsteekt (Figuur 2). Deze modificaties werden in vitro en door 6
gelaryngectomeerden uitgetest, zoals in Hoofdstuk 3 beschreven staat. Hierbij werd de
spraakverstaanbaarheid vastgesteld door een panel van 12 ongeoefende luisteraars, werd
de stem perceptief beoordeeld door een professionele luisteraar en hebben de patiënten
geoordeeld over hun eigen stem. Om de verschillende prototypes bij verschillende
patiënten nauwkeuriger te kunnen vergelijken, is een digitaal registratie systeem
ontwikkeld, waarmee via een PC simultaan een aantal relevante aëro-akoestische
stemparameters in vivo werd gemeten.

In vitro kon de f0 van de tweede generatie SPVP prototypes worden aangepast tussen
210 en 315 Hz door de luchtvolumestroom te variëren tussen 0,05 and 0,75 l/s. In
vivo varieert de luchtvolumestroom echter van 0,05 tot slechts 0,30 l/s, waardoor maar

Figuur 2: Een SPVP prototype van de tweede generatie,
bestaande uit een enkele siliconenrubberen lip in een
rechthoekige metalen huls, die gedeeltelijk in een Groningen
ULR shuntventiel is geschoven, zoals beschreven in
Hoofdstuk 3
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een klein gedeelte van het melodisch en dynamisch bereik van de SPVP wordt
aangesproken. Het hierdoor beperkte f0 bereik (210 – 240 Hz) leidde ertoe dat enkele
patiënten klaagden over een monotoon stemgeluid als zij met het SPVP prototype
spraken.

Met een SPVP wordt de haalbare stemkwaliteit vooral bepaald door de tonus van het
PE segment. Patiënten met een hypotoon PE segment wonnen ermee in luidheid en in
een hogere gemiddelde spreektoonhoogte (200 – 250 Hz). Dit benadert de
gemiddelde spreektoonhoogte van de laryngeale vrouwenstem, zonder dat de
verstaanbaarheid achteruit gaat, of zonder dat andere intratracheale druk en
luchtvolumestroomwaarden nodig zijn dan voor de reguliere TE fistelstem.
Gelaryngectomeerden met een normotoon, of hypertoon PE segment blijken echter
niet in staat om lucht door hun PE segment te laten stromen zonder dat de mucosa in
een laagfrequente trilling raakt. Bij fysiologische intratracheale druk en
luchtvolumestroomwaarden klinken daardoor de reguliere TE fistelstem en de nieuw
geïntroduceerde toon van de SPVP gelijktijdig, waardoor de luidheid en
verstaanbaarheid verslechteren zonder dat eerdergenoemde pluspunten, zoals een
hogere spreektoonhoogte, bereikt worden.

Om bruikbaar te worden voor een grotere groep gelaryngectomeerden, zal aan twee
voorwaarden dienen te worden voldaan:
• Er moet ook een SPVP worden ontwikkeld met een f0 bereik dat bij mannen past.
• Een groter gedeelte van het melodische en dynamische bereik van de geluidsbron

dient beschikbaar te zijn bij gebruikelijke luchtvolumestroomwaarden voor de
reguliere TE fistelstem.

Om de richting te bepalen waarin mogelijke oplossingen hiervoor gezocht zouden
kunnen worden, hebben we de aëro-akoestische karakteristieken bepaald van een grote
serie zeer uiteenlopende liprietconfiguraties. Deze soms uitzonderlijk gevormde lipjes
van medical-grade siliconenrubber konden pas reproduceerbaar worden gemaakt nadat
we een spuitgietmethode ontwikkeld hadden met mallen die computergestuurd
gefreesd werden. Het inbedden van metalen of siliconenrubberen ballast in het uiteinde
van het slappe lipriet bleek geen goede methode om f0 te verlagen ten behoeve van
mannelijke gelaryngectomeerden. Evenmin succesvol was het verminderen van de
voorspanning op het lipje door er haaks op de lengterichting groefjes in te maken, of
door de afstand tot de wand tegenover de lip te vergroten. Al deze aanpassingen
leidden tot een afname van de luidheid, maakten het lipriet gevoeliger voor chaotisch
gedrag en vereisten een sterkere luchtvolumestroom om in trilling te geraken. Om voor
mannelijke gelaryngectomeerden toch een lagere f0 te bereiken, werden de lippen ten
behoeve van de hierna beschreven studies wat langer gemaakt en van zachter
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siliconenrubber. Voor patiënten zijn een lage drempel om in trilling te raken en een
steile toename van f0 bij toenemende luchtvolumestroom belangrijk, omdat deze twee
eigenschappen bepalend zijn voor respectievelijk het gemak waarmee de stem inzet en
voor natuurlijke prosodie. Het numerieke model ontwikkeld door M.P. de Vries en
collegae gaf aan dat deze karakteristieken bereikt zouden kunnen worden door een taps
toelopend lipriet te gebruiken.

In Hoofdstuk 4 worden aëro-akoestische meetgegevens en gedetailleerde high-speed
camera opnames gepresenteerd van tien – grotendeels taps toelopende –
liprietconfiguraties in vitro gepresenteerd. De belangrijkste conclusies van deze studie
zijn:
• Bij luchtdrukken boven de drempelwaarde voor geluidproductie van een slap lipriet

zijn de luidheid, f0, en luchtvolumestroom vrijwel lineaire functies van de drijvende
kracht, het luchtdrukverschil over de lip. Het brede f0 bereik (ongeveer 100 Hz bij
fysiologische luchtvolumestroomwaarden) en de luchtdrukafhankelijkheid van f0

kunnen beide verklaard worden uit het elastische slaan van de lip tegen de wanden
van de huls. De waargenomen onregelmatigheden in deze lineaire functies worden
vooral veroorzaakt door overgangen van de ene trillingsmodus in de andere.

• De dikte van de basis van de lip is lineair gerelateerd aan de trillingsfrequentie van
het lipriet. Dit effect is veel sterker dan het frequentieverlagende effect van de
toegenomen massa van dikkere lippen.

• De bruikbaarheid van siliconenrubberen liprieten als alternatieve stembron zou
beperkt kunnen worden door hun soms chaotische trillingsgedrag. Uiteindelijk
vertonen alle lipconfiguraties chaotisch gedrag, maar alleen bij relatief dunne lipjes
gebeurt dit al bij fysiologische luchtvolumestroomwaarden voor de reguliere TE
fistelstem. Chaotisch trillingsgedrag leidt tot ruis en compromitteert daarmee de
verstaanbaarheid en natuurlijkheid van de vervangende stem.

• Naast de vorige hoofdstukken die vooral betrekking hadden op vrouwelijke
gelaryngectomeerden, wees deze studie uit dat er ook voor mannelijke
gelaryngectomeerden een lipconfiguratie gevonden kan worden die een goed
compromis vormt tussen het gewenste f0 bereik enerzijds en een gunstige
geluidskwaliteit anderzijds.

In de Hoofdstukken 2, 3 en 4 werd de vergelijking tussen de reguliere TE fistelstem en
de SPVP stem gemaakt op grond van een aantal geselecteerde stemkarakteristieken.
Een algemeen geaccepteerde methode om stemkarakteristieken te beschrijven is een
multidimensionale benadering bestaande uit aparte beoordelingen van de
stemkwaliteit, de stem (lipriet) functie en het stemgebruik. Wanneer echter bepaalde
stemkarakteristieken buiten hun normaalwaarden blijken te vallen, kan de stem soms
toch nog goed geschikt zijn voor communicatie in alledaagse situaties. Daarom wordt
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in Hoofdstuk 5 een nieuw beoordelingsinstrument beschreven, waarmee de
communicatieve geschiktheid van pathologische stemmen kan worden ingeschat.
Communicatieve geschiktheid werd gedefinieerd als de situatieafhankelijke
adequaatheid van een stem volgens een groep naïeve luisteraars. Deze studie werd niet
uitgevoerd met gelaryngectomeerden, maar in een groep patiënten met een klein (T1)
glottisch larynxcarcinoom – voor en na bestralingsbehandeling – en in een toepasselijke
controle groep. Het concept van communicatieve geschiktheid van een stem bleek
waardevol. De scores waren betrouwbaar en de luisteraars konden onderscheid maken
tussen groepen normale en pathologische stemmen. In het volgende onderzoek naar de
geluidproducerende stemprothese werd een subset van drie communicatieve
geschiktheidsschalen opgenomen in het stemanalyseprotocol.

In Hoofdstuk 6 wordt de bruikbaarheid besproken van de SPVP prototypes die
voortkwamen uit de studie die in Hoofdstuk 4 beschreven is. Hierbij werd met name
gelet op de invloed van het geslacht van de patiënt en de tonus van het PE segment.
Het onderzoek werd verricht onder 20 gelaryngectomeerden – 11  mannen en 9
vrouwen – waarvan er 5 een ernstig hypotoon of atoon PE segment hadden. Het SPVP
prototype van de derde generatie bestond uit een kleine roestvrijstalen huls met daarin
één taps toelopende siliconenrubberen lip (Figuur 3). Op grond van de vergelijking in
vitro zoals beschreven in Hoofdstuk 4, selecteerden we voor een mannelijk f0 bereik
een dunnere taps toelopende lip dan we voor een vrouwelijk f0 bereik gebruikten. Net
als bij de klinische evaluatie van de tweede generatie SPVP prototypes (Hoofdstuk 3),
verrichtten we een spraakverstaanbaarheidsmeting met 12 luisteraars, werd de stem
perceptief beoordeeld door een professionele luisteraar, werd de tonus van het PE
segment bepaald, hebben de patiënten geoordeeld over hun eigen stem en werden aëro-
akoestische metingen gedaan. Bovendien werd de nieuw ontwikkelde communicatieve
geschiktheidtest (Hoofdstuk 5) toegepast met een panel van 20 luisteraars.

Figuur 3: Een SPVP prototype van de derde generatie,
bestaande uit één toelopende siliconenrubberen lip in een
roestvrijstalen huls, die gedeeltelijk in een Groningen ULR
shuntventiel is geschoven, zoals beschreven in Hoofdstuk 6
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Deze uitgebreide testserie leerde ons dat:
• dat het SPVP prototype in staat is vrouwelijke gelaryngectomeerden met een hogere

f0 te laten spreken (140 – 190 Hz in plaats van 50 – 130 Hz of hees gefluister).
• dat de lipconfiguratie voor mannen nog steeds een voor hen ongeschikt hoog f0

bereik in vivo opleverde (125 – 160 Hz), ondanks de veelbelovende resultaten in
vitro (Hoofdstuk 4).

• dat vrouwelijke gelaryngectomeerden met een atoon of ernstig hypotoon PE
segment een krachtiger stem kunnen krijgen met het derde generatie SPVP
prototype. Dit gaat echter tot onze verbazing meestal ten koste van de
verstaanbaarheid en communicatieve geschiktheid.

• dat bij 12 van de 20 proefpersonen (60%) de testserie tenminste eenmalig
onderbroken diende te worden omdat tracheaal slijm de siliconenrubberen lip
verhinderde te trillen. Zonder deze trillende lip konden de patiënten nog steeds
spreken door hun reguliere TE fistelstem te gebruiken in plaats van de artificiële
geluidsbron. De testserie kon alleen worden voortgezet nadat de SPVP verwijderd
was uit de patiënt, schoongemaakt en weer teruggeplaatst.

In Hoofdstuk 7 wordt het hinderende effect van tracheaal sputum op het
geluidproducerende mechanisme van de SPVP geanalyseerd in één vrouwelijke
gelaryngectomeerde. Dit wees uit dat tracheaal slijm ertoe leidt dat de trillende
siliconenrubberen lip van de SPVP in geopende stand vastplakt aan zijn roestvrijstalen
huls en dat de prothese niet volledig verstopt. Doordat de trillende lip zich op die
manier niet meer in de luchtstroom bevindt, wordt de SPVP gereduceerd tot een
gewoon TE shuntventiel. Langdurig gebruik van de SPVP vereist idealiter volledige
integratie van de artificiële geluidsbron in een TE shuntventiel. Dit is echter niet
haalbaar zolang het hinderende effect van tracheaal sputum op het functioneren van de
SPVP nog niet is opgelost.
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Conclusies

Geluidproducerende stemprotheses zouden gelaryngectomeerden met een relatief
slechte stemkwaliteit op basis van een atoon of ernstig hypotoon PE segment
voordelen kunnen bieden, zoals een krachtiger stem zonder dat hogere intratracheale
druk en luchtvolumestroomwaarden benodigd zijn dan voor hun reguliere TE
fistelstem. In het bijzonder vrouwelijke gelaryngectomeerden zouden gebaat zijn bij
een verhoging van hun spreektoonhoogte, omdat de onnatuurlijk lage toon van hun TE
fistelstem, sterker dan bij mannen, afwijkt van hun oorspronkelijke laryngeale stem.

De patiënten die beschreven worden in deze onderzoeken hadden slechts zeer beperkte
training of eerdere ervaring met deze nieuwe manier van spreken. Het lijkt redelijk om
aan te nemen dat patiënten na langer gebruik van een SPVP en uitgebreidere training
beter in staat zullen zijn tot prosodische accentuering, waardoor de verstaanbaarheid en
communicatieve geschiktheid verbeteren. De eerste testen waarbij een langduriger
gebruik zou worden beoordeeld, werden echter voortijdig afgebroken omdat de
prototypes door tracheaal sputum niet meer functioneerden voordat de patiënten de
polikliniek ermee verlieten. Om te kunnen profiteren van de hiervoor genoemde
voordelen, zal het geluidproducerende mechanisme van de SPVP minder kwetsbaar
dienen te zijn voor tracheaal slijm. Verder onderzoek hiernaar zou de sleutel kunnen
vormen tot klinische implementatie van de geluidproducerende stemprothese.

Voor gelaryngectomeerden met een normotoon of hypertoon PE segment zal dit
concept nooit een acceptabele alternatieve stembron vormen, vanwege de storing van de
SPVP stem door hun reguliere TE fistelstem. Gelukkig voor deze groep, is hun
reguliere TE fistelstem meestal beter dan die van gelaryngectomeerden met een atoon
of ernstig hypotoon PE segment. Pas als een SPVP ontwikkeld is die zowel een
superieure stemkwaliteit als probleemloos lange-termijn gebruik garandeert, dan
zouden operatieve maatregelen overwogen kunnen worden ten tijde van de totale
laryngectomie zoals een uitgebreidere myotomie teneinde de storende invloed van het
PE segment op de artificiële geluidsbron te beperken.

Concluderend kan gesteld worden dat alaryngeaal stemherstel door middel van de
geluidproducerende stemprothese zoals beschreven in dit proefschrift thans nog niet
een volwaardig alternatief vormt voor de reguliere TE fistelstem, hoewel deze methode
fonatie met een vrouwelijke spreektoonhoogte mogelijk maakt en patiënten met een
atoon PE segment er luider door kunnen spreken.


