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Summary
This dissertation deals with assumptions in laryngology. In the prologue, a short
introduction is given about assumptions and how they are intertwined in our daily life.
There are many assumptions within laryngology, some of which encouraged further
investigation.
The first assumption, described in chapter 2, deals with the maximum phonation time
(MPT). The MPT is used in daily practice as a non‐invasive, fast and inexpensive
measurement tool. The ability to hold a vowel for a long time after maximum
inspiration is considered a measure of the efficiency of the respiratory mechanism
during phonation. In the literature, the MPT has been used to objectify the severity of
dysphonia and to determine the effects of voice therapy. But is MPT a reliable
measurement tool as a function of the number of tests, different measurement days
and assessors for dysphonic and healthy persons?
Two groups of adult subjects participated in this reliability study: a group of patients
with functional or organic dysphonia and a control group of healthy individuals. Over a
period of 6 weeks, three video recordings were made of five subjects’ MPT trials. A
panel of five experts assessed all measurements, including a repeated measurement of
the subjects’ first recordings. The group of dysphonic persons showed a significantly
shorter MPT compared to the healthy controls (on average 6.6 seconds shorter). There
was a high intrarater reliability of the measurements.
The MPT has proven to be a very reliable measure in voice assessment. A single rater is
sufficient, making a panel of raters superfluous. The results of the study suggest that
neither a learning effect nor a fatigue effect occurred in either group.
Clinicians around the world apply videolaryngostroboscopy in daily clinical practice,
using many variables to describe vocal fold functioning and the vibratory pattern.
According to the literature en guidelines, amplitude, periodicity, symmetry, closure,
closure defect and anatomical integrity of the vocal folds are examined. The
assumption is that laryngologists can all properly assess these images and that this
assessment is also reliable. Chapter 3 states that the visuoperceptual assessment of
videolaryngostroboscopy is subject to errors. Factors such as experience, fatigue of the
observer, the severity of the deviation, etc. can play a role here. There is still no good
standardisation and validation of measurement criteria. The validity of a measurement
scale, such as a three‐point scale "good, better, best" starts with a good evaluator
agreement. Previous studies have been done where the methodology can be
questioned; usually, the interobserver agreement varied considerably; the expert level
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was not clear, nor the size of the study group; it was not clear whether the sound was
part of the videos; whether or not assessors were trained, and so on.
The study included 64 patients with dysphonia of different aetiology. They all received
standardised videolaryngostroboscopy, and 2 trained experts each assessed the same
videos individually and in a panel. After 6 months, another 32 images were reassessed,
the images were played without sound and the raters were blinded to the anamnesis.
In particular for periodicity and to a certain extent also for amplitude and symmetry,
the rater agreement is not good. In general, the intra‐rater agreement scored better
than the inter‐rater agreement for certain measurement variables. The intra‐panel
agreement levels scored slightly better than the intra‐rater agreement during the
individual assessments. In consensus, the observation‐behaviour of the raters deviated
considerably from the scores during the individual assessments
Observer agreement for videolaryngostroboscopic measurements has important
implications, not only on the diagnosis and treatment of dysphonic patients but also on
the interpretation of results of videolaryngostroboscopic outcome parameters used in
scientific research. Identification of factors that influence the observer agreement can
provide a better understanding of the rating process and its limitations. The results of
this study suggest that better observer agreements could be achieved by assessing
visuoperceptual variables in a panel situation of the laryngologist and speech and
language pathologist who work together at the outpatient voice clinic.
The larynx responds to sex hormones and is said to be an androgen‐sensitive organ.
This is mainly due to the changes in the male voice during puberty. The absence of
testosterone before puberty in a castrate leads to a female voice. The quality of the
female voice changes during the menstrual cycle, pregnancy or menopause. In
menopause, these changes are explained by a reduced concentration of oestrogens and
progesterone and an increase in androgenic dominance in the serum. The underlying
pathophysiology is unknown. Is it true that there is an expression of oestrogen and
progesterone receptors in the human larynx? The study in chapter 4 aims to
demonstrate the presence of oestrogen and progesterone receptors in the female
larynx by examining the expression of these receptors in biopsies of benign vocal fold
lesions.
In a first group, 34 sections were viewed of 25 women who underwent surgery for
benign vocal fold lesions. These lesions included polyps, cysts, nodules, laryngeal
oedema, laryngocele, and granulomas. A second group of 25 sections of 12 women
with only laryngeal oedema or laryngoceles was then added. Immunohistochemical
staining according to the protocol from the pathological department were done for
oestrogen receptor (ER) and progesterone receptor (PR). The positive control came
from breast tissue.
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The sections were viewed independently by 2 pathologists, and a separate session
followed later about the sections that needed conference. The staining of ER and PR
was particularly evident in fibroblasts that lay next to small vessels and more
prominently in laryngeal oedema.
At first glance, more laryngocele sections seemed positive for ER. However, after the
conference session among the pathologists, these were all rated as negative.
In the search for sex hormone expression in human vocal folds, the presence of
oestrogen and progesterone receptors was found by chance in laryngeal oedema and
laryngoceles. There is no explanation for the voice changes in women, but the first step
towards more knowledge about oestrogens in laryngeal oedema of human vocal folds
has been made.
Every year millions of patients undergo airway manipulation or instrumentation as part
of routine anaesthetic care. Although both endotracheal intubation and the use of a
laryngeal mask are associated with postoperative laryngeal morbidity, the incidence of
hoarseness and vocal fold injury is not clear. Postoperative hoarseness is an important
clinical sign of laryngeal injury or dysfunction.
Patients usually consult a laryngologist if postoperative hoarseness persists because it is
considered, and assumed, as a typical side effect of general anaesthesia and is expected
to recover spontaneously.
In chapter 5 a systematic review is presented focusing on the incidence and type of
vocal fold pathology, and postoperative hoarseness due to general anaesthesia with
endotracheal intubation or insertion of a laryngeal mask in adults.
Two independent authors carried out a search strategy with the help of PubMed,
EMBASE and Cochrane Library. The search strategy was limited to English, German,
French and Dutch publications. Reference lists were viewed for additional articles.
Studies describing vocal fold pathology and/or hoarseness due to general anaesthesia
(<8 hours) with endotracheal intubation or insertion of a type of laryngeal mask were
included. To obtain a reliable incidence of anaesthesia‐induced laryngeal morbidity,
only studies were reported that reported both pre‐ and post‐operative findings. 4,119
articles were found of which thirteen were included. There was heterogeneity, making
it difficult to compare the articles. However, hoarseness and vocal fold pathology were
regularly occurring findings in the majority of studies. To generate reliable data and to
develop techniques to reduce laryngeal complications, more well‐designed prospective
studies are needed.
This finding was the advance to the development of the study presented in chapter 6; a
prospective study of vocal fold abnormalities after short‐term intubation.
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Preoperatively and postoperatively, standardised measurements were performed on
117 patients who underwent general anaesthesia for less than 3 hours before an
elective procedure using an endotracheal tube (ETT) or laryngeal mask, also called
supraglottic airway (SGA). The standard measuring protocol consisted of a rigid
videolaryngostroboscopy, the Voice Handicap Index (VHI) and performing acoustic
analysis. The effects of demographic and anaesthetic characteristics and type of airway
management on the videolaryngostroboscopic variables were studied using multilevel
logistic regression. Multilevel linear regression was used to reveal preoperative versus
postoperative changes in VHI and acoustic voice scores.
Overall, the prevalence of postoperative laryngeal changes was low. Significant
postoperative laryngeal changes were found for the variables right‐sided vocal fold
redness in the ETT group (P=0.048) and right‐sided vocal fold blood vessels in both
groups (ETT vs. SGA). However, after adjustment for all demographic and anaesthetic
characteristics in the regression model, the effect of the type of airway instrumentation
(ETT versus SGA) on the variable right‐sided vocal fold redness was no longer
significant. From this, it is concluded that short‐term intubation with ETT or SGA is a
vocal fold function sparing technique resulting in negligible laryngeal changes.
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Samenvatting
Dit proefschrift handelt over aannames in de laryngologie. In de proloog wordt een
korte inleiding gegeven over aannames en hoe die verweven zijn in ons dagelijkse
leven.
Binnen de laryngologie zijn er vele aannames waarvan een aantal stimuleerde om
nader onderzocht te worden.
De eerste aanname, beschreven in hoofdstuk 2, handelt over de maximale fonatietijd
(maximum phonation time, MPT). De MPT wordt in de praktijk gebruikt als een niet‐
invasief, snel en goedkoop meetinstrument. Het vermogen om een klinker maximaal
lang aan te houden na maximale inspiratie, wordt beschouwd als maat voor de
efficiëntie van het ademhalingsmechanisme tijdens fonatie. In de literatuur is de MPT
gebruikt om de ernst van dysfonie te objectiveren en de effecten van stemtherapie te
bepalen. Maar, is MPT een betrouwbaar meetinstrument als functie van het aantal
testen, verschillende meetdagen en beoordelaars bij dysfone en gezonde personen?
Twee groepen volwassen proefpersonen namen deel aan deze betrouwbaarheids‐
studie: een groep poliklinische patiënten met functionele of organische dysfonie en een
controle groep van gezonde personen. In een periode van 6 weken zijn drie video‐
opnames gemaakt van de uitgevoerde MPT van vijf proefpersonen. Een panel van vijf
experts beoordeelde alle metingen, inclusief een herhaalde meting van de eerste
opnames. De groep dysfone personen vertoonde een significant kortere MPT in
vergelijking met de gezonde controles (gemiddeld 6,6 seconden korter). Er was een
hoge intraraterbetrouwbaarheid van de metingen.
De MPT is een zeer betrouwbare maat gebleken voor stemevaluatie. Een enkele
beoordelaar is voldoende waardoor een panel van beoordelaars overbodig is. De
resultaten van de studie suggereren dat noch een leereffect noch een
vermoeidheidseffect zich voordeed in beide groepen.
In de hele wereld worden videolaryngostroboscopieën gedaan ter beoordeling van de
stemplooien. Volgens de literatuur en richtlijnen wordt er gekeken naar amplitude,
periodiciteit, symmetrie, sluiting, sluitingsdefect en anatomische integriteit van de
stemplooi. De aanname is dat laryngologen deze beelden allemaal goed kunnen
beoordelen en dat deze beoordeling ook betrouwbaar is. In hoofdstuk 3 wordt gesteld
dat de visuoperceptieve beoordeling van videolaryngostroboscopie onderhevig is aan
fouten. Hierbij kunnen factoren spelen als ervaring, vermoeidheid van de observator,
de ernst van de afwijking etc. Er is nog geen goede standaardisatie en validatie van
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meetcriteria. De validiteit van een meetschaal, zoals een driepuntschaal ‘goed, beter,
best’ begint bij een goede beoordelaarovereenkomst.
Er zijn eerder studies gedaan waar vraagtekens kunnen worden gesteld bij de
methodologie. Meestal varieerde de interobserverovereenkomst aanzienlijk; het
expertniveau was niet duidelijk, de grootte van studiegroep, het wel of geen geluid bij
de beelden horen, het wel of niet getraind zijn van beoordelaars, enzovoort.
In de studie werden 64 patiënten met dysfonie van verschillende etiologie
geïncludeerd. Ze kregen allemaal een gestandaardiseerde stroboscopie en 2 getrainde
experts scoorden ieder afzonderlijk en in panel dezelfde video’s. Na 6 maanden werden
nog eens 32 beelden herbeoordeeld. De beelden werden zonder geluid afgespeeld en
de beoordelaars waren geblindeerd voor de anamnese.
Met name voor periodiciteit en in zekere mate ook voor amplitude en symmetrie is de
beoordelaarovereenstemming niet goed. In het algemeen scoorde de intrabeoordelaar‐
overeenkomst beter dan de interbeoordelaarovereenkomst voor bepaalde
meetvariabelen. De intrapanelovereenkomstniveaus scoorden in lichte mate beter dan
de intrabeoordelaarovereenkomst tijdens de individuele beoordelingen. In consensus
devieerde het observatiegedrag van de beoordelaars aanzienlijk ten opzichte van de
scores tijdens de individuele beoordelingen. Beoordelaarovereenkomst bij
videolaryngostroboscopische metingen heeft behoorlijke implicaties, niet alleen op de
diagnose en behandeling van dysfone patiënten, maar ook op de interpretatie van
resultaten van videolaryngostroboscopische uitkomst parameters die in
wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Identificatie van factoren die de
beoordelaarsovereenkomst beïnvloeden geven beter begrip van het beoordelings‐
proces en de limitatie die daar aan verbonden is.
De resultaten van deze studie suggereren dat betere beoordelaarsovereenkomsten
zouden kunnen worden behaald door het beoordelen van visuoperceptieve variabelen
in een panel situatie zoals bijvoorbeeld door een laryngoloog/KNO‐arts samen met een
logopedist.
De larynx reageert op geslachtshormonen en heet een androgeen gevoelig orgaan te
zijn. Dit met name vanwege de veranderingen van de mannelijke stem in de puberteit.
De afwezigheid van testosteron voor de puberteit in een castraat leidt tot een
vrouwelijke stem. De kwaliteit van de vrouwelijke stem verandert tijdens de
menstruele cyclus, een zwangerschap of menopauze.
In de menopauze worden deze veranderingen verklaard door een verlaagde
concentratie oestrogenen en progesteron en een verhoging van androgene dominantie
in het serum.

130

Dutch Summary

De onderliggende pathofysiologie is onbekend. Is het nu zo dat er expressie is van
oestrogeen en progesteronreceptoren in de humane larynx? Het doel van de studie in
hoofdstuk 4 is de aanwezigheid van oestrogeen en progesteronreceptoren in de
vrouwelijke larynx aan te tonen door expressie van deze receptoren te onderzoeken in
biopten van benigne stemplooi afwijkingen.
In een eerste groep werden 34 coupes bekeken van 25 vrouwen die werden
geopereerd aan benigne stemplooiafwijkingen. De afwijkingen behelsde poliepen,
cysten, noduli, Reinke oedeem, laryngocele en granulomen. Een tweede groep van 25
coupes van 12 vrouwen met alleen Reinke oedeem of laryngoceles werd vervolgens
toegevoegd. Immunohistochemische kleuringen volgens protocol van de pathologische
afdeling werden gedaan voor oestrogeenreceptor (ER) en progesteronreceptor (PR). De
positieve controle kwam van mamma weefsel.
De coupes werden door 2 pathologen onafhankelijk van elkaar bekeken, en later volgde
een aparte sessie over de coupes waar verdeeldheid over was.
De aankleuring van ER en PR was met name te zien in fibroblasten die naast kleine
vaatjes lagen en meer prominent in laryngeaal oedeem.
Bij de eerste blik leken er veel laryngocele coupes positief voor ER. Echter, na
consensusdiscussie tussen de pathologen werden deze allen als negatief afgegeven.
In de zoektocht naar expressie van geslachtshormonen in de humane stemplooien
werd bij toeval de aanwezigheid van oestrogeen‐ en progesteronreceptoren gevonden
in Reinke‐oedeem en laryngoceles. Een uitleg voor de stemveranderingen bij vrouwen
is er niet, maar de eerste stap naar meer kennis over oestrogenen in Reinke‐oedeem
van humane stemplooien is gelegd.
Elk jaar ondergaan miljoenen patiënten manipulatie van de luchtwegen als onderdeel
van routinematige anesthesie. Hoewel zowel endotracheale intubatie als het gebruik
van een larynxmasker geassocieerd zijn met postoperatieve laryngeale morbiditeit, is
de incidentie van heesheid en stemplooi schade niet duidelijk. Postoperatieve heesheid
is een belangrijk klinisch teken van larynxletsel of dysfunctie.
Patiënten raadplegen meestal een laryngoloog als postoperatieve heesheid langer
aanhoudt, omdat het wordt beschouwd, en aangenomen, als een typische bijwerking
van algemene anesthesie en naar verwachting spontaan zal herstellen.
In hoofdstuk 5 wordt een systematisch literatuuronderzoek gepresenteerd gericht op
de incidentie en type stemplooipathologie, en postoperatieve heesheid als gevolg van
algemene anesthesie met endotracheale intubatie of insertie van een larynxmasker bij
volwassenen.
Twee onafhankelijke auteurs voerden een zoekstrategie uit met behulp van PubMed,
EMBASE en Cochrane Library. De zoekstrategie werd beperkt tot Engels‐, Duits‐, Frans‐
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en Nederlandstalige publicaties. Referentielijsten werden bekeken voor aanvullende
artikelen. Studies die stemplooipathologie en/of heesheid als gevolg van algemene
anesthesie (<8 uur) met endotracheale intubatie of insertie van een type larynxmasker
beschreven, werden geïncludeerd. Om een betrouwbare incidentie van anesthesie
geïnduceerde laryngeale morbiditeit te verkrijgen, werden alleen studies geïncludeerd
die zowel pre‐ als postoperatieve bevindingen rapporteerden. 4119 artikelen werden
gevonden waarvan dertien werden geïncludeerd. Er was sprake van heterogeniteit,
waardoor de artikelen moeilijk vergelijkbaar waren. Toch waren heesheid en stemplooi
pathologie regelmatig voorkomende bevindingen in de meerderheid van de studies.
Om betrouwbare data te genereren en technieken te ontwikkelen om laryngeale
complicaties te reduceren, zijn meer goed ontworpen prospectieve studies
noodzakelijk.
Deze bevinding was de opmars naar de ontwikkeling van de studie gepresenteerd in
hoofdstuk 6; een prospectieve studie naar stemplooi‐afwijkingen na kortdurende
intubatie.
Pre‐ en postoperatief werden gestandaardiseerde metingen verricht bij 117 patiënten
die voor een electieve ingreep minder dan 3 uur onder algehele anesthesie werden
gebracht met gebruikmaking van een endotracheale tube (ETT) of larynxmasker, ook
wel supraglottic airway (SGA). Het standaard meetprotocol bestond uit een starre
videolaryngostroboscopie, het invullen van de Voice Handicap Index (VHI) en het
verrichten van akoestische analyse.
De effecten van demografische en anesthetische karakteristieken en type luchtweg
management op de videolaryngostroboscopische variabelen werden bekeken door
middel van multilevel logistische regressie. Multilevel lineaire regressie werd gebruikt
om pre‐ versus postoperatieve veranderingen in VHI en akoestische analyse aan te
tonen.
In het geheel was de prevalentie van postoperatieve laryngeale veranderingen laag.
Significante veranderingen werden gevonden bij de variabele rechtszijdige
stemplooiroodheid in de ETT groep (P=0.048) en rechtszijdige stemplooivaatinjectie in
beide groepen (ETT vs. SGA). Echter na aanpassing voor alle demografische en
anesthetische karakteristieken in het regressiemodel, was het effect van het type
luchtwegmanagement op de variabele rechtszijdige stemplooiroodheid niet meer
significant. Hieruit wordt geconcludeerd dat kortdurende intubatie met ETT of SGA een
stemplooisparende techniek is met verwaarloosbare laryngeale veranderingen tot
gevolg.

132

