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Het is een uitdaging om spraakproblemen bij patiënten met 
het 22q11.2-deletiesyndroom (22q11DS) te begrijpen en te be-
handelen. Door een deletie van ongeveer 3,0 megabasen op 
de q-arm van het 22

e
 chromosoom wordt de embryologische 

ontwikkeling van de faryngeale bogen verstoord. Hierdoor 
worden derivaten van de bogen dysmorf of disfunctioneel, 
waaronder het velofaryngeale apparaat. 
Het syndroom beïnvloedt meerdere orgaansystemen en kan 
zich zeer heterogeen presenteren bij verschillende patiën-
ten. Kinderen met 22q11DS hebben vaak meerdere lichame-
lijke, verstandelijke, en psychische problemen. Spraak en 
taalproblemen komen veel voor, met name slechte verstaan-
baarheid door hypernasale spraak. Als lid van een multidis-
ciplinair team dat zorgt voor patiënten met het 22q11DS, is 
een plastisch chirurg betrokken bij de behandeling van een 
lip-, kaak- en/of gehemeltespleet en velofaryngeale disfunc-
tie (VPD). 
Bij VPD sluit het velum de opening tussen de oro- en nasofa-
rynx onvolledig, waardoor lucht via de neus kan wegstromen 
tijdens de spraak (figuur 1). De resulterende hypernasale 
resonans valt op en kan de verstaanbaarheid negatief beïn-
vloeden. De postoperatieve spraak na een palatoplastiek of 
faryngoplastiek wisselt sterk. Onze doelen waren om meer 
inzicht te krijgen in de etiologie van VPD bij het 22q11DS 
en prognostische factoren te vinden voor de uiteindelijke 
spraakkwaliteit.
Bij naso-endoscopie bij patiënten met het 22q11DS wordt 
vaak velofaryngeale hypotonie gezien tijdens de spraak. Om 
een mogelijke myogene oorzaak te onderzoeken werden bi-
opten van de musculus constrictor pharyngis superior van 
kinderen met en zonder het syndroom onder de microscoop 
bekeken. De spiercellen van kinderen met en zonder het 
22q11DS waren niet verschillend ten aanzien van bindweef-
sel in het perimysium of endomysium, vezelgroepering op 

grootte of type, inwendig geleden kernen, het percentage van 
type I-spiervezels, noch de diameters van type I- en type II-
spiervezels (figuur 2). Er lijkt geen spierziekte ten grondslag 
te liggen aan de velofaryngeale hypotonie die gezien wordt 
bij het 22q11DS.
Om een mogelijk neurogene oorzaak van de velofarynge-
ale hypotonie te onderzoeken is de histologie van de her-
senstamkern die de farynx aanstuurt (nucleus ambiguus) 
vergeleken tussen het muizenmodel voor 22q11DS (Tbx1

+/-
 

muizen) ten opzichte van wildtype muizen. De nucleus 
ambiguus van muizen met en zonder de deletie waren mor-
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Figuur 1. Het velofaryngeale apparaat functioneert als een klep 
waarbij de musculi levator veli palatini en tensor veli palatini het 
velum heffen en de musculus constrictor pharyngis superior als 
kringspier om het velum de luchtstroom tussen de orofarynx en 
de nasofarynx afsluit. Bij velofaryngeale disfunctie ontsnapt er 
lucht via de neus tijdens de spraak, zoals aangegeven met de pijl.
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fologisch niet verschillend en verschilden niet in volume.  
Er is meer onderzoek nodig om de oorzaak van velofaryngeal 
hypotonie in 22q11DS te begrijpen.

Een plattere schedelbasishoek (platybasia) is vaak beschre-
ven bij het 22q11DS (figuur 3), maar de klinische consequen-
ties zijn onduidelijk. Theoretisch hebben patiënten met 
platybasia een diepere farynx, waardoor het velum relatief 
te kort is om tot de farynxachterwand te reiken en er meer 
hypernasale spraak optreedt. Via statusonderzoek hebben 
we de mate van hypernasale spraak van kinderen met het 
22q11DS opgezocht. Op Röntgenfoto’s hebben we de sche-
delbasishoeken gemeten. Er was geen correlatie tussen de 
mate van hypernasale spraak en de schedelbasishoek. De kli-
nische relevantie van platybasia blijft onduidelijk.
Natuurlijk zijn ouders nieuwsgierig of de spraak van hun 
kind zal verbeteren na een operatie. De uitkomsten wisselen 
sterk en prognostische factoren zijn onbekend. Via statuson-
derzoek vonden we dat ongeveer de helft van patiënten met 
22q11DS een mate van velofaryngeale disfunctie hielden na 
een gemodificeerde Honig velofaryngoplastiek. Geen van de 
preoperatieve factoren die werden bestudeerd had voorspel-
lende waarde voor het resultaat.
Wereldwijd worden verschillende soorten spraakverbeteren-
de operaties uitgevoerd: palatoplastieken, lipofilling van de 
farynxachterwand, faryngeale lappen en sfincterplastieken. 
Wij hebben systematisch de literatuur beoordeeld om te on-
derzoeken of er een operatietechniek is waarbij een hoger 
percentage van patiënten met 22q11DS een normale spraak 
behaald. We hebben ook gekeken of er nadelen zijn aan be-
paalde operaties (bijvoorbeeld, of de kans groot is dat een 
tweede operatie nodig zal zijn), of dat een ’custom made’ 
operatie betere resultaten geeft. Er waren veel en grote ver-
schillen tussen de studies en de patiënten die werden behan-
deld. Ongeveer de helft van de patiënten behaalden normale 
resonans. Op basis van de bevindingen wordt aanbevolen de 
kans op een tweede operatie te minimaliseren door in eerste 
instantie een faryngoplastiek te doen in plaats van alleen een 
palatoplastiek.
Hoewel spraakproblemen veel voorkomen bij het 22q11DS, 
is het onduidelijk hoeveel patiënten logopedie en/of een 

Figuur 2. Histologie van de musculus constrictor pharyngis superior met een kleuring waarbij de type I-spiervezels donkerder kleuren 
dan de type II-vezels. A) In een biopt van een 5-jarig meisje zonder het syndroom wordt toegenomen bindweefsel gezien in zowel het 
perimysium als het endomysium. B) In een biopt van een 10-jarige jongen met het 22q11DS wordt geen bindweefseltoename gezien.  
Er is geen verschil in het percentage van type I-vezels noch in de spiervezeldiameters. Balkjes 50 μm.

Figuur 3. Op een laterale cefalogram kan de schedelbasishoek 
worden gemeten tussen de nasion, sella turcica en basion, zoals 
aangegeven met de pijlen. De normaalwaarden van de schedel-
basishoek is 130° (standaarddeviatie 5°). Bij een schedelbasis-
hoek > 136° is er sprake van platybasia. 
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spraakverbeterende operatie ondergaan. Het is ook onbe-
kend of de patiënten en hun verzorgers vinden dat de spraak 
uiteindelijk normaal wordt. Wij hebben vragenlijsten laten 
invullen door jong volwassenen met het 22q11DS en hun 
verzorgers. Alle patiënten hadden logopedie gekregen, en 
bijna de helft had een spraakverbeterende operatie gehad. 
Slechts 34% vond de spraak uiteindelijk normaal. Degenen 
met slechtere spraak hadden meer jaren logopedie gehad.

Deze studies hebben bijgedragen aan een beter begrip van 
de complexe spraakproblemen bij het 22q11DS. Daarnaast 
geven ze de medisch specialist getallen die gebruikt kunnen 
worden om ouders voor te lichten over het verwachte ver-
loop van de behandeling en het resultaat. Conform andere 
aspecten van het syndroom vinden we ook bij de spraak veel 
variatie. Meer onderzoek is nodig voordat we in staat zijn om 

beter voorspelbare en betrouwbare resultaten te bereiken bij 
iedere patiënt met 22q11DS en VPD.
De etiologie van VPD in 22q11DS is veelzijdig, en is waar-
schijnlijk een som van meerdere factoren. Enkele ideeën 
voor toekomstig onderzoek zijn om met behulp van elektro-
myografie de geleiding van de keelspierzenuwen te testen, 
en op spraak fMRI-hersenscans de rol van het centrale ze-
nuwstelsel te analyseren.
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Wereldwijd hebben 2 miljard mensen geen toegang 
tot essentiele chirurgische zorg.

Surgery in Low Resource Settings brengt dit gebrek in 
kaart en onderzoekt hoe snijdende specialisten in     
samenwerking met plaatselijke artsen de                 
gezondheidszorg kunnen verbeteren.

De De rol van plastisch chirurgische zorg in              
ontwikkelingslanden zal worden belicht door Asrat 
Mengiste (Kenia), Eddy Sutrisno (Indonesie), Hay   
Winters en Jan Sluimers.

Bezoek de website voor informatie en inschrijving.
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