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Er bestaan verschillende theorieën over de ontstaanswijze van 
de micrognathie en bijbehorende problematiek. In de meeste 
gevallen is er ook sprake van een syndroom of chromosomale 
afwijking, hetgeen de directe aanleiding kan zijn van RS of de 
symptomen kan verergeren. Veel kinderen met RS hebben 
daarnaast een gehemeltespleet. Vanwege de complexiteit van 
RS is bij de diagnostiek een multidisciplinaire aanpak vereist. 
Er zijn talrijke benaderingen beschreven maar er is nog geen 
algemeen geaccepteerd beleid in de diagnostiek van RS. Ook 
zijn er veel verschillende behandelmethodes beschreven, 
die alle het doel hebben om een vrije ademweg te creëren. 
Initieel wordt gekeken of dat bereikt kan worden met con-
servatieve methoden, zoals buik- of zijligging (zodat de tong 
naar voren valt) of een buisje door de neus (nasofaryngeale 
tube, figuur 3). Als dit onvoldoende effect sorteert, kan over-
gegaan worden tot chirurgische behandeling. Tracheotomie, 
tong-lipadhesie en mandibulaire distractieosteogenese zijn 
de meest beschreven chirurgische behandelmethoden. 

Het voorkomen van RS in Nederland is nog niet eerder 
onderzocht. Door gebruik te maken van de data van de Ne-
derlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwij-
kingen (NVSCA) en de medische dossiers van alle schisis-
kinderen, behandeld in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Utrecht (WKZ), Emma Kinderziekenhuis/Academisch Me-
disch Centrum Amsterdam (AMC) en de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VUmc) over de periode 2000-2010, werd de 
geboorteprevalentie berekend. Het geschatte voorkomen 
in Nederland ligt op 1:5.600 pasgeborenen (of 17,7 per 
100.000 pasgeborenen). Een derde van de kinderen met een 
gehemeltespleet blijkt ook RS te hebben. RS is ondergeregis-
treerd in de NVSCA-database, waarschijnlijk ten gevolge van 
onduidelijkheid over de definitie of omdat de diagnose ten 
tijde van de registratie nog niet gesteld was. 

Alle kinderen met RS die in de periode van 1995-2013 in het 
WKZ, AMC en het VUmc behandeld zijn, werden opnieuw 
geëvalueerd door klinisch genetici uit het betreffende schi-
sisteam. Het doel van deze studie was de diagnose en patho-
genese te onderzoeken. Van de 191 geanalyseerde patiënten 
bleken 72 (37,7%) een geïsoleerde vorm van RS te hebben. 
Van de 119 niet geïsoleerde patiënten had 14,3% een bewezen 
chromosomale afwijking die het fenotype verklaarde. Een 
Mendeliaanse aandoening was in 47,1% (n = 56) aanwezig, 
waarbij het sticklersyndroom het meest vaak voorkwam (n = 
27). In 38,7% (n = 46) kon er geen oorzaak voor de sympto-
men worden gevonden. In 43,9% was er sprake van een bind-
weefseldysplasie, in 5,5% van een neuromusculaire oorzaak 
en in 47,9% een multisysteemaandoening. In 2,7% bleef de 
pathogenese onduidelijk of onbekend. De diagnose werd in 
25,1% (n = 48) van de gevallen aangepast. Deze studie beves-
tigt de heterogeniteit in de pathogenese en het belang van 
een klinisch genetische analyse en een langdurige follow up. 
Meer kennis van de achterliggende pathogenese zou de uit-
eindelijke keus voor behandeling kunnen beïnvloeden.

Eén van de chirurgische behandelmethodes die voor RS 
beschreven wordt, is mandibulaire distractieosteogenese 
(MDO). Door het doornemen van de onderkaak en deze ver-
volgens mechanisch te verlengen, komt de tongbasis meer 
naar voren met als doel de luchtweg te verruimen (figuur 2). 
Er zijn verschillende methodes van MDO beschreven die na 
een review van de huidige literatuur, in het proefschrift uit-
een worden gezet. Het voordeel van een externe distractor is 
de mogelijkheid tot multivectordistractie. Voordelen van een 
interne distractor zijn minder littekenweefsel, minder kans 
op huidinfectie en zenuwschade en een doorgaans makkelij-
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Robinsequentie (RS) is een aangeboren afwijking veroorzaakt door een 
te kleine onderkaak (micrognathie), wat leidt tot een te ver naar achter 
gelegen tong (glossoptosis) (figuur 1). Dit kan uiteindelijk verschillende 
gradaties van ademhalings- en voedingsproblemen veroorzaken. RS is 
vernoemd naar de Franse hoogleraar Mondziekten, dr. Pierre Robin 
(1867-1950). Hij is de eerste die deze drie symptomen uitgebreid onder-
zocht en beschreef.

Figuur 1. De kenmerkende micrognathie bij robinsequentie. 
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gevolg zijn van de heterogeniteit van de aandoening of aan-
wezigheid van een onderliggend syndroom. De gemiddelde 
DMFT-score was vergelijkbaar tussen de twee groepen. 
Ten slotte werd er een fraaie littekengenezing gezien in de 
MDO-groep en een goede functie van de ramus marginalis 
mandibulae van de n. facialis en de n. alveolaris inferior. Bij 
één kind was er sprake van een recidief obstructief probleem 
van de luchtweg, waardoor een nieuwe distractie plaatsvond 
met een curvilineaire distractor op vijfjarige leeftijd. We con-
cluderen dat MDO met een oplosbaar distractiesysteem een 
effectieve chirurgische optie is bij de behandeling van adem-
wegproblematiek bij neonaten met RS. De noodzaak voor 
secundaire (orthodontische) behandelingen en correcties op 
de lange termijn kunnen echter niet worden uitgesloten en 
moeten in overweging genomen worden bij het bepalen van 
de behandelstrategie en bij de voorlichting aan de ouders. 

Nasofaryngeale airway (NPA) is een conservatieve behandel-
methode voor RS, waarbij een flexibele canule via een neus-
gat tot vlak boven de epiglottis wordt ingebracht, om zo de 
nasofaryngeale ruimte open te houden (figuur 3). De tech-
niek wordt sinds 1982 met succes bij kinderen met RS met 
een luchtwegobstructie toegepast. Toch bestaan er ook enkele 
nadelen bij deze techniek, zoals accidentele luxatie van de ca-
nule, mogelijke irritatie van de larynx bij verkeerde positione-
ring en een vaak langdurig behandeltraject met bijkomstige 
belasting van de ouders. Een publicatie – waarin de eerste 
langetermijnuitkomsten van NPA bij 104 kinderen met RS 
worden beschreven – werd in het proefschrift bediscussieerd. 
NPA is een effectieve methode die, indien mogelijk, in het 
eerste stadium toegepast moet worden als behandeling van 
bovensteluchtwegobstructie bij kinderen met RS. Echter, an-
dere behandelopties zoals MDO, moeten in het behandeltra-
ject niet per definitie uitgesloten worden. Het verdient aanbe-
veling de voor- en nadelen van de mogelijke alternatieven per 
individu af te wegen en met de ouders te bespreken.

Tracheotomie werd lange tijd als gouden standaard gezien 
in de chirurgische behandeling van bovensteluchtwegob-
structie bij kinderen met RS. Het is echter bekend dat een 
tracheotomie kan leiden tot complicaties zoals stenosering, 
fistels, overmatig littekenweefsel, luchtweginfecties of zelf 
accidentele decannulatie. Aangezien naast uitkomsten van 

kere verzorgbaarheid en acceptatie door de ouders (doordat 
er minder osteosynthesemateriaal aan de buitenkant zicht-
baar is). Nadeel van beide technieken is dat er altijd een twee-
de chirurgische ingreep noodzakelijk is om het osteosynthe-
semateriaal te verwijderen. MDO met een intern oplosbaar 
distractiesysteem lijkt met name bij zeer jonge kinderen met 
RS en bovensteluchtwegobstructie, die niet conservatief te 
behandelen is, een goed alternatief voor een tracheotomie. 
MDO met een oplosbare distractor wordt sinds 2007 in het 
WKZ voor de behandeling van neonaten met RS toegepast. 
De kortetermijnresultaten hiervan werden in het proef-
schrift bij 12 patiënten beschreven. De kinderen werden ge-
middeld 32 dagen (range 11-94) na de geboorte geopereerd. 
Ze konden gemiddeld 7,6 dagen (range 5-11) na de operatie 
gedetubeerd worden en bleven in totaal gemiddeld 17 dagen 
(range 11-27) in het ziekenhuis. Complicaties bestonden uit 
het spontaan luxeren van de distractieschroef tijdens de con-
solidatiefase (n = 1), een incomplete osteotomie (n = 1) en een 
milde wondinfectie (n = 1). De complicaties genazen zonder 
verdere interventie en hadden geen effect op het uiteinde-
lijke resultaat van de distractie. De helft van de patiënten ver-
liet het ziekenhuis zonder sondevoeding en de andere helft 
kon binnen vier weken na de operatie overgaan op volledige 
fles- of borstvoeding. Vragen over de langetermijnuitkom-
sten van MDO bleven echter bestaan. Met name het effect en 
de eventuele schade aan de tandkiemen en de invloed op de 
kaakontwikkeling verdienen aandacht. Daarom werden aan-
vullend de langetermijnresultaten van 10 kinderen met RS 
die MDO met een oplosbaar systeem ondergingen, onder-
zicht. De gemiddelde follow-up was 6,8 jaar (range: 5,0-7,9). 
De controlegroep bestond uit 10 kinderen met RS die geen 
MDO ondergaan hadden. De gemiddelde follow up van de 
controlegroep was 7,4 jaar (range: 6,7-8,9). Zowel het ortho-
pantomogram als een röntgenschedel-profielfoto werden ge-
analyseerd door een tandarts, orthodontist, kaakchirurg en 
plastisch chirurg. Ook werden de kinderen opgeroepen voor 
een tandheelkundig en lichamelijk onderzoek. Er werden in 
de MDO-groep meer positionele afwijkingen, wortelschade 
en hypoplasiën van de (kiemen) van de molaren gezien, 
in vergelijk met de controlegroep. De lengte van de onder-
kaak was significant korter, maar de lengte van de ramus 
was gelijk. Er werd ook een meer (hoewel niet-significant) 
verticaal groeipatroon gezien. Deze verschillen kunnen het 

Figuur 2. Het doel van mandibulaire distractieosteogenese is het verlengen 
van de onderkaak, waardoor de tongbasis naar voren wordt gebracht en de 
luchtweg verruimd wordt.

Figuur 3. Nasofa-
ryngeale airway als 
behandelmethode 
bij een patiëntje met 
robinsequentie en een 
bovensteluchtweg-
obstructie.
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die en van een retrospectieve analyse van 75 patiënten met 
RS, die tussen 1996-2012 in het WKZ behandeld zijn, wer-
den in het proefschrift beschreven. De meerderheid (59%) 
van de patiënten met RS kon conservatief behandeld worden. 
In de chirurgisch behandelde groep zaten significant meer 
kinderen met een aanvullend syndroom of geassocieerde af-
wijking. In 24% (n = 18) van de chirurgisch behandelde pati-
enten werd MDO verricht, in 9% (n = 7) een tracheotomie en 
in 8% (n = 6) een tong-lipadhesie. Hoewel een individueel 
aangepaste aanpak per patiënt vereist is, trachtten we de in-
stitutionele benadering op een pragmatische wijze weer te 
geven. Er wordt gestreefd naar een multidisciplinaire aanpak 
waarin de resultaten van klinische observatie en aanvullend 
onderzoek zorgvuldig geanalyseerd worden. Hierna wor-
den de verschillende behandelopties afgewogen, zowel met 
de betrokken artsen als met de ouders. Met het beschreven 
algoritme wordt gepoogd een handvat te bieden aan centra 
waar kinderen met RS behandeld worden. Uitkomsten, liefst 
van prospectief onderzoek, kunnen in de toekomst dan ook 
beter met elkaar vergeleken worden.

De eerste internationale consensusmeeting over RS heeft 
vorig jaar in Utrecht plaatsgevonden en heeft geleid tot een 
beter begrip over deze aandoening en een verbeterde inter-
nationale samenwerking. We hopen met dit onderzoek alle 
medisch specialisten, paramedici, verplegend personeel die 
betrokken zijn bij de zorg van kinderen met een RS, en hun 
ouders/verzorgers meer inzicht te geven in de achtergrond, 
de benadering en de behandeling van deze aandoening. Toe-
komstige ontwikkelingen en de noodzaak tot vervolgonder-
zoek worden verder uitgewerkt, in de hoop meer kennis op te 
doen over deze interessante patiëntenpopulatie en de behan-
deling ook in de toekomst verder te kunnen optimaliseren.
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een bepaalde behandeling ook aandacht besteed moet wor-
den aan de kosteneffectiviteit, is een kostenanalyse tussen 
tracheotomie en MDO verricht. In een retrospectieve analyse 
van negen geïsoleerde RS-patiënten werd gezien dat de ge-
middelde directe kosten (ziekenhuis, diagnostiek, operatieve 
ingreep en thuiszorg) 3 keer zo hoog waren voor de tracheo-
tomiegroep als voor de MDO-groep. De gemiddelde indi-
recte kosten (werkverzuim) waren 5 keer zo hoog. Ten slotte 
werden er 4 keer zoveel complicaties gezien in de tracheoto-
miegroep. Tracheotomie lijkt als chirurgische optie bij de be-
handeling van RS alleen geïndiceerd bij ademwegobstructie 
ten gevolge van een subglottisch probleem. 

Naast de ademwegobstructie hebben kinderen met RS ook 
vaak problemen bij de voeding, waardoor uiteindelijke groei-
retardatie kan ontstaan. Het gewicht van 69 kinderen met 
RS werd vergeleken met 64 kinderen met een geïsoleerde 
palatoschisis (iCPO), gedurende de eerste twee levensjaren. 
Ook werd gekeken naar de invloed van verschillende para-
meters op de groei. Voedingsproblematiek kwam significant 
vaker voor bij kinderen met RS dan kinderen met een iCPO. 
Ook was er significant vaker sondevoeding nodig bij de RS-
groep gedurende een langere periode dan in de iCPO-groep. 
De groei was in de RS-groep significant lager dan in de iC-
PO-groep, maar beide groeicurves bevinden zich tussen de 
0 en de -1 SD lijn van de gezonde populatie (figuur 4). Groei 
in de RS-groep werd niet beïnvloed door de soort interventie 
(conservatief vs. chirurgisch), de schisisgradatie of de aan-
wezigheid van geassocieerde afwijkingen. Het is van belang 
dat de groei bij kinderen met RS nauwkeurig wordt vervolgd, 
en een afwijking in de groei tijdig en adequaat wordt behan-
deld. Lange termijn prospectieve studies zijn nodig om het 
effect van de slechtere groei op de ontwikkeling van kinde-
ren met RS te kunnen evalueren.

Patiënten met RS vormen een heterogene groep. Een litera-
tuurstudie laat zien dat ook de benadering en behandeling 
minstens zo variabel is. De resultaten van deze literatuurstu-

Figuur 4. Groeicurves tijdens 
de eerste twee levensjaren van 
patiënten met robinsequentie, 
een geïsoleerde gehemeltespleet 
(iCPO) en van de gezonde 
populatie.


