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Volgens Corstiaan Breugem, coördinator van dit congres, 
was deze consensusmeeting een eerste stap om meer dui-
delijkheid te verkrijgen over deze heterogene aandoening. 
Het was fascinerend om dit congres, samen met lokale en 
internationale collega's, te kunnen organiseren.

probleem

Wij hebben in een eerdere publicatie laten zien dat er meer 
dan vijftien verschillende manieren zijn om robinsequentie 
te beschrijven en er zijn veel verschillende manieren van 
behandelen. [1] Corstiaan: “Doordat zowel de beschrijvingen 
als de behandelingen heel verschillend zijn, kun je dit niet 
met elkaar vergelijken. Dit staat een betere behandeling in 
de weg. Omdat veel specialismen bij de behandeling van dit 
ziektebeeld betrokken zijn, is afstemming lastig. Daarom is 

het nu gehouden congres een goede ontwikkeling en belang-
rijke stap naar eenheid.”

uitkomsten

“Er is afgesproken om uitkomsten van onderzoeken op 
dezelfde tijdstippen te meten. Hiermee kunnen we in de 
toekomst een uitspraak doen over effectiviteit van de behan-
deling. Niet alleen medisch, maar ook als je kijkt naar de be-
lasting voor de patiënt en kosteneffectiviteit”. Er is besloten 
om in de toekomst de diagnose robinequentie te mogen stel-
len als de volgende kenmerken aanwezig zijn: micrognathie, 
glossoptosis en ademhalinsgproblemen.

multidisCiplinair

Tijdens het congres waren 140 deelnemers uit 24 landen 
aanwezig. Bij de behandeling is een multidisciplinaire aan-
pak nodig met samenwerking tussen kinderartsen, klinisch 
genetici, kno-artsen, plastisch chirurgen, kaakchirurgen, or-
thodontisten, tandartsen en psychologen. Uit elke discipline 
waren vertegenwoordigers aanwezig evenals verschillende 
patiëntenverenigingen. 'Een bijzonder congres met een 
mooie uitkomst waar we verder mee kunnen'. Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan het ’Consensus statement’ en is 
het plan om in 2016 een vervolgcongres te organiseren. 

Er is een speciale internationale werkgroep opgericht om 
deze richtlijn verder vorm te geven. Bij het volgende Euro-
pees Schisis en Craniofaciaal Congres in Gotenburg (juni 
2015) is er ook een speciale sessie over dit onderwerp, zul-
len we de resultaten bespreken van het gehouden congres in 
Utrecht, en zal worden aangekondigd waar de volgende In-
ternational Robin consensusmeeting gehouden zal worden. 
Uiteraard is samenwerking met de patiëntenverenigingen 
zoals LAPOSA en de BOSK cruciaal.
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Begin november was er in Utrecht de eerste consensusmeeting over ro-
binsequentie. Doel was om eenheid te krijgen over het stellen van een 
diagnose en discussie te voeren over speciale onderzoeken en behan-
delingen. Robinsequentie is een veel gebruikte term bij de beschrijving 
van kinderen met onder andere micrognathie (kleine onderkaak). Vaak 
hebben ze glossoptosis (’luie tong’) en ademhalingsproblemen, maar er 
kunnen veel meer aandoeningen voorkomen.  Helaas is nog veel ondui-
delijkheid in de literatuur over de precieze diagnose en analyse van deze 
aandoening. 


