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Craniosynostose is een aangeboren afwijking waarbij één of 
meerdere schedelnaden prematuur sluiten. Deze aandoe-
ning komt voor bij 1 op de 2100 - 2500 geborenen, waarbij 
het in 40% deel uitmaakt van een syndroom. In dit proef-
schrift gaat de aandacht uit naar de kinderen met het syn-
droom van Apert, Crouzon, Pfeiffer, Muenke en Saethre 
Chotzen. Het is bekend dat kinderen met syndromale cra-
niosynostose een risico hebben op verhoogde hersendruk 
als gevolg van 1) een disproportie tussen de schedel en het 
groeiende brein, 2) veneuze hypertensie, 3) herniatie van het 
cerebellum, 4) hydrocefalus en 5) obstructieveslaapapneu-
syndroom (OSAS). Om deze reden worden in ons craniofaci-
ale centrum alle kinderen met craniosynostose op de leeftijd 
van 6 tot 9 maanden geopereerd waarbij de schedel wordt 
verruimd. Door een groter schedelvolume te creëren wordt 
ernaar gestreefd de verhoogde hersendruk en de negatieve 
gevolgen hiervan voor het brein en de oogzenuw te voorko-
men. Naast het risico op verhoogde hersendruk komt in een 
substantieel deel van de kinderen met syndromale craniosy-
nostose OSAS voor. Dit geldt voornamelijk voor de kinderen 
met het syndroom van Apert, Crouzon of Pfeiffer, vanwege 
een afwijkende ontwikkeling van de bovenkaak en bovenste 
luchtwegen. Tot nu toe is er niets bekend over het voorko-
men van centraal slaapapneu, wat op zou kunnen treden ten 
gevolge van een afwijkende aansturing door hersenafwijkin-
gen of ernstig obstructieve pathologie. De resultaten zijn ver-
kregen door middel van een prospectieve studie sinds 2007 
waarbij er in totaal 188 patiënten werden geincludeerd.

Het eerste deel van het proefschrift beschrijft de toepassing 
van twee alternatieve manieren om te screenen op verhoog-
de hersendruk. Op dit moment wordt in ons centrum fun-
doscopie gebruikt, waarbij er via een verwijde pupil direct 
naar de oogzenuw wordt gekeken. We hebben ten eerste 
bekeken of we echografie kunnen gebruiken om de oogze-
nuw in beeld te brengen en op te meten. Deze techniek en 
toepassing werd reeds beschreven in het kader van kritisch 
zieke kinderen waarbij de hersendruk verhoogd is door bij-
voorbeeld een trauma of hersenvliesontsteking. Bij deze kin-
deren werd op echo een toename gezien van de diameter 
van de oogzenuw. Allereerst hebben wij echografie van de 

 nervus opticus overdag toegepast bij kinderen met syndro-
male craniosynostose. Onze methode werd eerst getoetst 
door de metingen te vergelijken met metingen van de oog-
zenuw van dezelfde kinderen op een CT-scan. Vervolgens 
hebben we 175x van beide oogzenuwen een echo gemaakt. 
De gemiddelde diameter was 3,1 mm en dit is vergelijkbaar 
met gezonde kinderen. De kinderen met het syndroom van 
Crouzon – die het grootste risico hebben op verhoogde her-
sendruk – hadden de grootste diameter, maar deze waarde 
kon nog steeds als ‘normaal’ worden beschouwd. Bij negen 
kinderen was de diameter vergroot, van wie er twee uitein-
delijk een aanvullende schedelverruiming moesten onder-
gaan wegens verhoogde hersendruk. Bij 125 kinderen was er 
parallel ook de conventionele fundoscopie verricht. Hierbij 
zagen we dat als er bij de fundoscopie een afwijkende oog-
zenuw werd gezien, de diameter op echo ook groter was in 
vergelijking met de normale oogzenuwen, maar ook hierbij 
viel op dat de gevonden waardes binnen de grenzen voor een 
normale diameter vielen. Echografie van de nervus opticus 
overdag resulteerde al met al in een sensitiviteit van 11%, een 
specificiteit van 97% en een positief en negatief voorspel-
lende waarde van respectievelijk 40% en 86%.
 
Om te begrijpen waarom de oogzenuw maar in een klein 
aantal patiënten overdag vergroot was, hebben we een twee-
de, nachtelijke studie gestart. In deze pilotstudie hebben we 
de oogzenuw gemeten van vijf kinderen met craniosynos-
tose. Op basis van klachten en andere oogheelkundig on-
derzoek waren zij verdacht voor het hebben van verhoogde 
hersendruk en als ultiem diagnosticum ondergingen zij een 
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In conclusie blijken zowel nachtelijke, echografische metin-
gen van de diameter van de oogzenuw als de netvliesmetin-
gen met behulp van OCT een objectieve manier te zijn om 
een kwalitatieve afgeleide te geven van de hersendruk.

Het tweede deel van het proefschrift richt zich op het natuur-
lijke beloop van OSAS en de fundamentele gevolgen. Wij 
onder zochten het natuurlijk beloop van OSAS bij 97 patiënten 
die geanalyseerd werden door herhaaldelijke slaapstudies uit 
te voeren. Allereerst constateerden we dat OSAS een prevalen-
tie heeft van 68% bij kinderen met een vorm van syndromale 
craniosynostose, dus ook bij de kinderen bij wie de bovenkaak 
een normale ontwikkeling vertoonde. Bij de kinderen die niet 
behandeld werden, observeerden we een spontane vooruit-
gang over de tijd. Geen enkele patiënt verslechterde naar ern-
stig OSAS in de periode dat wij ze vervolgden. De totale groep 
hebben we onderverdeeld op basis van leeftijd en syndroom-
diagnose, en dan blijkt dat de grootste natuurlijke verbetering 
wordt bereikt tijdens de eerste drie levensjaren. Uit deze sub-
analyses blijkt dat OSAS stabiel is bij kinderen met het syn-
droom van Apert, Crouzon of Pfeiffer. OSAS blijkt voorname-
lijk van milde ernst te zijn. Er is vrijwel geen bewijs van het 
effect van de milde OSAS op oxidatieve stress en ontsteking. 
Wij hebben het bloed geanalyseerd van patiënten met een aan-
geboren craniofaciale afwijking (71% syndromale craniosynos-
tose). Er blijkt geen verband te zijn tussen oxidatieve stress en 
inflammatie en de slaapstudieparameters. Onafhankelijk van 
OSAS blijkt er wel in vrijwel de hele populatie een toename te 
zijn in het niveau van TNF-α. Mogelijk ligt de oorzaak van de 
milde stijging van het TNF-α-niveau in het verlengde van de 
genetische oorzaak van syndromale craniosynostose.

Het derde deel van het proefschrift beschrijft centraal slaap-
apneu. Cerbellaire herniatie is een veel voorkomend pro-
bleem bij craniosynostose, met name bij kinderen met het 
syndroom van Crouzon. Uit andere populaties zoals kinde-
ren met een myelomeningokèle, blijkt dat herniatie van het 
cerebellum kan leiden tot slaapapneu. Wij hebben in 71 pa-
tiënten van wie er zowel een slaapstudie als een MRI-scan 
beschikbaar was geëvalueerd of er ook bij syndromale cra-
niosynostose een toename is in obstructief of centraal slaap-
apneu ten gevolge van de herniatie van het cerebellum. De 
herniatie van het cerebellum zagen we bij 35% van de patiën-
ten, en zelfs in 63% als we alleen de patiënten met het syn-
droom van Crouzon/Pfeiffer in beschouwing nemen. Het is 
opvallend dat bij geen van de kinderen een toename werd 
gezien in obstructief of centraal slaapapneu ten gevolge van 
de herniatie van het cerebellum. Een extra analyse op basis 
van de uitkomsten van de slaapstudie, differentieerde drie 
groepen. Hierbij was er geen verschil in de verdeling van het 
hebben van een herniatie van het cerebellum of niet. De drie 
groepen bleken wel verschillend te zijn op basis van leeftijd. 
Deze bevinding analyseren we nader in een cross sectionele 
studie, waaruit blijkt dat het aantal centrale apneus per uur 
verhoogd bleek in 3,6% van de patiënten. Herniatie van het 
cerebellum, OSAS en wittestofafwijkingen bleken niet te lei-
den tot centraal slaapapneu; jonge leeftijd bleek wel een cor-
relatie te tonen met het hebben van centrale apneus.

invasieve 24 uurshersendrukmeting. Gedurende de nacht 
werd tijdens iedere episode van verhoogde hersendruk een 
echografische meting verricht van de oogzenuw. Bij drie van 
de vijf kinderen was er inderdaad sprake van een verhoogde 
hersendruk, en de oogzenuw was bij alle drie de kinderen 
vergroot tijdens de tweede helft van de nacht. In de twee kin-
deren zonder verhoogde hersendruk waren de echo’s niet af-
wijkend. Wij concluderen dat de diameter van de oogzenuw 
even dynamisch is als de hersendruk zelf. Het lijkt erop dat 
de diameter van de oogzenuw samenhangt met verhoogde 
hersendruk en dat het mogelijk gebruikt kan worden als een 
niet invasieve manier om meer informatie te verkrijgen over 
hersendruk bij kinderen met craniosynostose.
Een tweede nieuwe methode om op kwantitatieve, niet inva-
sieve wijze de hersendruk in te schatten is met behulp van 
optische coherentietomografie (OCT). Deze techniek ge-
bruikt een lichtbron die grenst aan het infrarood licht en die 
in staat is om menselijk weefsel te penetreren zonder schade 
aan te richten. Dit kan worden toegepast op het netvlies via 
de pupil. In een groep patiënten met synostose van de pijl-
naad en kinderen met het syndroom van Crouzon/ Pfeiffer 
hebben wij geconstateerd dat het netvlies dikker is op het 
moment dat er middels fundoscopie zwelling van de oog-
zenuw wordt gezien. Ook bij deze groep werd gezien dat er 
een dikker netvlies werd gevonden bij kinderen met het syn-
droom van Crouzon/Pfeiffer dan de pijlnaadsynostosegroep. 
Dit verschil verminderde als we enkel keken naar kinderen 
met het syndroom van Crouzon zonder afwijkingen bij fun-
doscopie. Als patiënten een bleke oogzenuw hadden bij fun-
doscopie, wat vaak gezien wordt enige tijd na het doormaken 
van verhoogde hersendruk, is het netvlies niet dunner dan 
bij kinderen met een normale oogzenuw.

Figuur 1. Correlatie tussen het bestaan van verhoogde hersendruk en OSAS.
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hierover meer inzichten moeten verschaffen, en tot die tijd 
lijkt laagdrempelige behandeling van OSAS bij verhoogde 
hersendruk bij craniosynostose geindiceerd.
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Ten slotte beschrijven wij in de discussie de interessante 
correlatie tussen het bestaan van verhoogde hersendruk en 
OSAS (figuur 1). OSAS zou kunnen leiden tot verhoogde 
hersenddruk om een vijf redenen: 1) Hypercapnie, 2) Circu-
latoire gevolgen van de aanvankelijk negatieve intrathora-
cale druk, 3) Sympathische activiteit, 4) Drukgeleiding nadat 
uiteindelijk een positieve intrathoracale druk ontstaat en 
5) Toename van het metabolisme van de hersenen tijdens 
de REM-slaap. Tot op heden is het onduidelijk welk aandeel 
OSAS heeft in het ontstaan van verhoogde hersendruk bij 
syndromale craniosynostose. Toekomstig onderzoek zal 
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