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Bij zeer ernstige OSA waarbij het niet mogelijk is ademha-
lingsondersteuning toe te passen is een tracheotomie de be-
handeling.

Om te bepalen of er alternatieven zijn voor OSA-screening 
dan de polysomnografie werd ook de bruikbaarheid ge-
test van twee veel gebruikte vragenlijsten ontworpen voor 
screening op OSA in kinderen en volwassenen met TCS. 
In kinderen werd de brouillettescore gebruikt en in volwas-
senen de Epworth Sleepiness scale; de uitkomsten werden 
vergeleken met de polysomnografie. 
De brouillettescore toonde een lage sensitiviteit (50%), spe-
cificiteit 71%, en lage positief voorspellende waarde (60%) 
en negatief voorspellende waarde (63%). De Epworth Slee-
piness scale toonde een lage sensitiviteit (0%), hoge speci-
ficiteit (92%) en lage positief voorspellende waarde (0%) 
en negatief voorspellende waarde 57%. Geconcludeerd 
kon worden dat deze specifieke vragenlijsten voor OSA-
screening niet zinvol zijn voor screening in patiënten met 
TCS. Bij veel patiënten zal de diagnose OSA gemist wor-
den als alleen deze vragenlijsten gebruikt zouden worden. 
Mogelijk speelt gewenning aan het ademhalingspatroon ’s 
nachts hierin een oorzakelijke rol. Derhalve wordt aanbe-
volen om alle (nieuwe) verwezen kinderen en volwassenen 
met TCS op OSA te screenen door middel van een polysom-
nografie.

Treacher-collinssyndroom (TCS) is een aangeboren aange-
zichtsafwijking met wisselende fenotypische expressie. Per 
jaar worden ongeveer vier tot vijf kinderen met dit syndroom 
geboren (geschatte incidentie 1:50.000) in Nederland. Afwij-
kingen kunnen variëren van milde ooglidafwijkingen, hypo-
plasie van de oren (zowel externe oorschelp als middenoor) 
en zeer ernstige afwijkingen van mandibula en zygomata 
wat kan leiden tot een ernstig bedreigde bovenste luchtweg 
en obstructief slaapapneu (OSA). Dit scala aan afwijkin-
gen leidt tot esthetische maar ook functionele problemen, 
waaronder luchtweg-, gehoor- en voedingsproblematiek. Dit 
proefschrift beschrijft klinische aspecten van TCS-patiënten 
behandeld in het Erasmus MC sinds 1974.

obstruCtief slaapapneu

Bekend is dat bij TCS-patiënten OSA in een bepaalde mate 
en ernst voorkomt, echter klinisch wetenschappelijk bewijs 
is beperkt. Daarom werden in 35 patiënten met TCS (13 kin-
deren) de prevalentie, ernst (d.m.v. ambulante polysomno-
grafie) en anatomische oorzaak van OSA onderzocht (d.m.v. 
endoscopie). Daarnaast werden alle soorten van chirurgie 
met betrekking tot de bovenste luchtwegen geëvalueerd. In 
11 patiënten werd een endoscopie van de luchtwegen ver-
richt. OSA werd gediagnosticeerd in 46% van de TCS-pa-
tiënten (41% in volwassenen en 54% in kinderen) ondanks 
bovenste luchtwegchirurgie. Het endoscopisch onderzoek 
liet verschillende anatomische niveaus van obstructie zien 
met als belangrijkste obstructieniveau oro/hypofarynx. Aan-
bevolen wordt om alle patiënten met TCS te screenen op 
aanwezigheid en ernst van OSA door middel van polysom-
nografie. In geval van OSA wordt aanvullende endoscopie 
van de bovenste luchtweg geadviseerd om het niveau van de 
luchtwegobstructie vast te stellen en om de behandeling te 
bepalen. Deze voorgestelde work-up voor OSA voorziet in 
een basis voor geïndividualiseerde multi-levelbehandeling 
en zal zorgen voor een adequatere behandeling van OSA in 
deze populatie. Indien er geen chirurgische behandelopties 
zijn voor ernstig OSA in bijvoorbeeld een multi-level ern-
stig geobstrueerde luchtweg en bij jonge kinderen, dan zal 
ademhalingsondersteuning met non-invasieve beademing 
of continue positieve druk ondersteuning noodzakelijk zijn. 
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bepaald in drie groepen: een groep met ernstige congenitale 
aangezichtsafwijkingen inclusief TCS, een groep met ver-
worven aangezichtsafwijkingen en een controlecohort zon-
der aangezichtsafwijkingen. 59 volwassenen met een ern-
stige aangeboren afwijking, 59 met een verworven afwijking 
en 120 controlepatiënten participeerden. Volwassenen met 
een ernstige aangeboren afwijking hadden een relatief ‘nor-
maal’ psychologisch functioneren maar bleken meer vatbaar 
voor internaliserende problemen (overcontrole van emoties). 
Vergeleken met patiënten met een verworven aangezichts-
afwijking, liet de congenitale groep minder problemen zien 
op de physical component summary (fysieke kwaliteit van 
leven). Tevredenheid met het uiterlijk, angst om negatief be-
oordeeld te worden door anderen en zelfvertrouwen bleken 
goede voorspellers voor verschillende aspecten van lange 
termijn psychologisch functioneren met als uitzondering de 
physical component summary van kwaliteit van leven. 
Verbetering van tevredenheid van het uiterlijk (door cranio-
faciale chirurgie), vergroten van het zelfvertrouwen door 
vroegtijdige psychologische hulp en verminderen van angst 
om negatief beoordeeld te worden anderen, kan de behande-
ling van deze patiënten met ernstige aangeboren afwijkin-
gen verbeteren.

de neus: endonasale en uitWendige afWijking 
en teVredenheid met funCtie en esthetiek

Uitwendige als ook de endonasale afwijkingen en daarnaast 
de tevredenheid met functie en uiterlijk van de neus wer-
den onderzocht in een cross-sectionele cohortstudie (11 vol-
wassen TCS en 151 controlepatiënten). De Nasal Appearance 
and Function Evaluation Questionnaire zoals ontwikkeld en 
gebruikt bij neusreconstructies na oncologische resectie en 
trauma, werd door het patiëntencohort ingevuld om tevre-
denheid met uiterlijk en functie van de neus vast te stellen. 
In alle TCS-patiënten werden uitwendige afwijkingen van de 
neus gescoord door drie ervaren craniofaciale specialisten 
volgens een vaste scoringslijst. Endonasale afwijkingen wer-
den vastgesteld door middel van een gestandaardiseerde na-
sendoscopie van de neus. Patiënten waren relatief tevreden 
met de verschillende esthetische kenmerken van de uitwen-
dige neus. De belangrijkste aan de neus gerelateerde functi-
onele klachten waren snurken en kwaliteit van de stem. De 
belangrijkste afwijkingen: de dorsale hump (73%), uitwen-
dige deviatie (≤ 55%), een bifide of plompe neuspunt (55%) 
en luxatie in de columella (55%). In 82% van de patiënten 
werd een septum deviatie gevonden vaak samengaand met 
een basale crista. De neus blijkt tot nu toe een relatief onder-
belichte afwijking bij patiënt en behandelaar, mogelijk door-
dat de opvallendere andere aangezichtsafwijkingen meer de 
aandacht trekken. 
Een gestructureerd kno-onderzoek van de neus met nasen-
doscopie kan bepalen welke endonasale afwijkingen meer 
aandacht behoeven in de behandeling van TCS. Qua uitwen-
dige neus zou er aandacht moeten zijn voor reductie van de 
dorsale hump, correctie van de uitwendige deviatie van de 
neus, een septumplastiek en correctie van de vaak afwijken-
de neustip.

OSA is geassocieerd met een toename van oxidatieve stress 
en systemische inflammatie. Oxidatieve stress draagt bij aan 
de initiatie van atherosclerose en vasculaire dysfunctie; sys-
temische inflammatie is een voorspeller voor toekomstige 
cardiovasculaire comorbiditeit en hypersomnolentie. Tot nu 
toe is nog onbekend wat het effect van OSA op oxidatieve 
stress en systemische inflammatie is in congenitale cranio-
faciale aandoeningen. Daarom werd er een cross-sectionele 
cohortstudie gedaan bij patiënten met TCS en syndromale 
craniosynostose. Diverse laboratoriumbepalingen werden 
verricht om markers van oxidatieve stress en systemische 
inflammatie te bepalen (malondialdehyde (MDA), tumor-
necrosisfactor α (TNF-α), interleukine 6 (IL-6) en high sen-
sitivity C-reactive protein (hCRP)). Er werden 48 patiënten 
onderzocht. De markers voor oxidatieve stress en systemi-
sche inflammatoire hadden geen correlatie met de ernst 
van OSA. Er werd enkel voor TNF-α een significant hogere 
waarde dan de referentiewaarden van de ‘normale populatie’ 
gevonden, zowel in de OSA groep als de non OSA groep. 
De verhoogde TNF-α waarde in zowel de non OSA als OSA 
groep kan vooralsnog niet door OSA direct verklaard wor-
den, mogelijk ligt hier een nog niet onderzochte genetische 
origine aan ten grondslag. 
Redenen voor niet-verhoogde waarden kunnen zijn: de rela-
tief hoge prevalentie van met name mild OSA in deze groep 
en de afwezigheid van een belangrijke geassocieerde comor-
biditeit in de ‘normale’ OSA-populatie: obesitas.

langetermijnresultaten Van behandeling

Er werd een cross-sectionele cohortstudie verricht bij volwas-
senen (23 TCS patiënten en 206 controles) waarin door mid-
del van een gestandaardiseerde vragenlijst (adjusted Body 
Cathexis Scale) is gekeken naar verschillen qua tevredenheid 
met uiterlijk en functies van het aangezicht op lange termijn 
en een wens voor verdere behandeling. Een overzicht van 
alle aangezichtsoperaties werd gemaakt en de aangedane 
aangezichtsdelen en ernst van de afwijking gescoord. TCS-
patiënten waren het meest ontevreden over het uiterlijk van 
de oren, profiel van het gezicht en oogleden. Qua functie wa-
ren ze het meest ontevreden over de functie van het gehoor 
en de neuspassage. Restafwijkingen van de aangezichtsre-
constructies werden met name genoemd in de peri-orbitale 
regio. Er was een aanzienlijke wens voor verdere behande-
ling en de ontevredenheid was groot aangaande de ooglid-
correcties. Er was ook duidelijk een wens om het gehoor te 
verbeteren.
Op lange termijn zijn TCS-volwassenen matig tevreden over 
hun uiterlijk van het aangezicht en staan met name ook 
functionele problemen op de voorgrond; vooral neuspassa-
ge- en gehoorklachten zijn hierbij frequent aanwezig en ver-
eisen een routine screening en behandeling vanaf de eerste 
poliklinische intake. Verder zullen correctie van afwijkingen 
van de oorschelp en midface hypoplasie opgenomen moeten 
worden in de reguliere screening en het behandelschema.

Om de impact van psychologische problemen te bepalen in 
onze patiëntencategorie werd lange termijn psychologisch 
functioneren door middel van zes gevalideerde vragenlijsten 
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eVidenCebased mediCine: de behandeling Van 
treaCherCollinssyndroom

Tot op heden zijn er geen systematische reviews of richtlij-
nen beschikbaar gebaseerd op voldoende wetenschappelijk 
bewijs om tot gegronde aanbevelingen te komen. Daarom 
werd er een systematische review geschreven met als de doel 
weer te geven wat de huidige evidence-based medicine is 
voor de multidisciplinaire behandeling van TCS aangevuld 
met gegradeerde aanbevelingen en een algoritme voor be-
handeling. [1]
Geïncludeerd werden klinische studies (systematic online 
search: 1985 tot januari 2014 met ≥ 5 TCS-patiënten) gere-
lateerd aan therapie, diagnose of risico van gerelateerde co-
morbiditeit. Level of evidence werd gescoord van alle geïnclu-
deerde studies volgens het systeem van de American Society of 
Plastic Surgeons for Evidence-based Clinical Practice Guidelines. 
Conclusies en aanbevelingen werden vervolgens opgesteld 
met betrekking tot: bovenste luchtweg; het oor, horen en 

spraak; het oog, oogleden en traanwegsysteem; groei, voe-
ding en slikken; de neus; psychosociale factoren en craniofa-
ciale reconstructie.
Voor sommige onderwerpen is redelijk bewijs, echter ont-
breekt er met name voldoende bewijs voor de onderwerpen: 
het oog, oogleden en traanwegsysteem; groei, voeding en 
slikken en afwijkingen van de neus. 
Kernpunten zijn vroege herkenning van OSA (inclusief be-
paling van het obstructieniveau), de beperkte functies van 
het gehoor en spraak, en voedingsproblematiek. Voedings-
problemen kunnen vroegtijdig samen met een diëtist en/of 
(preverbale) logopedist behandeld en vervolgd worden. Ook 
zal een oogarts en kno-arts vaker geconsulteerd dienen te 
worden om gestructureerd oog- respectievelijk neusafwij-
kingen vast te stellen en te kunnen behandelen. Gezien de 
aanzienlijke ontevredenheid over de (rest) afwijkingen na 
aangezichtschirurgie lijken de gevolgen hiervan op psycho-
logisch gebied alsmede het goed counselen van patiënten en 
creëren van reële verwachtingen essentieel. 
Gezien het beperkte bewijs is er meer onderzoek nodig om 
uitkomsten te vergelijken van craniofaciale chirurgische 
reconstructie, met name in de orbitozygoma/maxillaregio. 
Het verdient tot de aanbeveling om de behandeling landelijk 
te centraliseren in een nationaal craniofaciaal centrum. Dit 
biedt bundeling van expertise maar ook betere mogelijkhe-
den voor wetenschappelijk onderzoek waarmee bijvoorbeeld 
verschillende behandelmodaliteiten en de resultaten daar-
van onderzocht kunnen worden. Tot nu toe zijn met name 
de patiëntenaantallen de beperkende factor binnen het cra-
niofaciaal onderzoek.
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