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door onafhankelijke instituten is van belang om tot wereld-
wijde implementatie te komen.
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naschrift

Gezien het om relatief kleine aantallen patiënten gaat met 
een zeer specifiek karakter (goede selectie van groot belang) 
zal het voorlopig verstandig zijn deze ingreep in Nederland 
in één centrum (Zwolle) te blijven doen (concentratie van 
zorg). Een goede toestroom van patiënten is ook van belang 
(graag verwijzen!) omdat er nu in Zwolle een vervolgstudie 
wordt gestart die de invloed van seksuologische begeleiding 
en ‘sensory’ re-educatie door seksuologen gaat bestuderen. 
In het buitenland zijn enkele centra gestart of gaan starten 
met de procedure. Reproductie van de huidige resultaten 
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In 2007 is het Structureel Echografisch Onderzoek (SEO), 
ofwel de 20 wekenecho, toegevoegd aan de prenatale zorg-
standaard voor zwangere vrouwen in Nederland. Dit had 
implicaties voor de prenatale detectie en het zorgpad van 
schisis, die daarvoor vaak pas na de geboorte werd ontdekt. 
Als reactie hierop hebben sommige schisisteams in Neder-
land een speciaal prenataal spreekuur opgezet met als doel 
de counseling van de zwangere vrouw en haar partner die 
een kindje met een schisis verwachten. Ten gevolge van een 
hoger percentage vrouwen dat prenatale screening onder-
gaat, is er de afgelopen jaren een stijging gesignaleerd van 
het aantal late zwangerschapsafbrekingen. Het aantal  zwan-
gerschapsafbrekingen voor geïsoleerde schisis in Nederland 
lijkt daarentegen zeer laag.

Het onderzoek bestond uit twee delen. In het eerste deel on-
derzochten we de nauwkeurigheid van de detectie van schi-
sis met de echo, de accuratie in het voorspellen van het type 
schisis en het belang daarvan, ook ten aanzien van kans op 
bijkomende aandoeningen. In het tweede deel onderzochten 
we de belangen van prenatale counseling en tevens of ouders 
schisis een reden vinden voor zwangerschapsafbreking.  

prenatale screening van schisis

Voorgaande literatuur liet een grote variatie zien in de de-
tectie van schisis, en ratio’s varieerden 0-75% voor alle ty-

pen schisis. In volgend prospectief onderzoek werden alle 
vrouwen die een SEO ondergingen in de regio Utrecht gedu-
rende een periode van 2 jaar (2007- 2008) gevolgd. In deze 
groep werden 62 kinderen met een schisis geïdentificeerd, 
wat vertaalde naar een incidentie van 1:624. De verdeling 
van de verschillende typen schisis was als volgt: 18 (29%) CL 
(cheiloschisis), 25 (40%) CLP (cheilognatopalatoschisis), 17 
(27%) CP (palatoschisis), een mediane schisis en een atypi-
sche schisis. Hiervan was 38 (61%) unilateraal en 23 (37%) 
bilateraal. Bij 39% (24/62) was er sprake van een of meerde-
re bijkomende afwijkingen. CL ± P werd in 38/43 van de ge-
vallen prenataal gedetecteerd door middel van echo, wat re-
sulteerde in een sensitiviteit van 88%. CP werd niet een keer 
prenataal gedetecteerd. In 3 gevallen was er sprake van een 
vals-positieve bevinding, waarvan er bij 2 foetussen sprake 
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was van multipele bijkomende afwijkingen. Concluderend 
was er sprake van een hoge sensitiviteit in de detectie van 
prenatale schisis in onze regio. De sleutel naar een hogere 
sensitiviteit lijkt een combinatie van goede training van de 
echografisten, verwijzing naar een gespecialiseerd centrum 
bij een verdenking op een schisis, routinevisualisatie van het 
aangezicht en tot slot technische ontwikkeling van echotech-
nieken. Vervolgens keken we in een grotere serie specifiek 
naar de nauwkeurigheid van de echo in het bepalen van het 
type schisis. De prenatale diagnoses van het type schisis 
kwamen in 76,9%  (103/134) van de gevallen overeen met 
de postnatale bevindingen. Onderschatting van de ernst van 
de schisis gebeurde in 19,4% (26/134), en in 3,7% (5/134) 
van de gevallen werd de schisis ernstiger ingeschat dan deze 
postnataal bleek te zijn. Er werden geen fouten gemaakt in 
het onderscheid tussen unilaterale en bilaterale schisis. Deze 
resultaten suggereren dat de prenatale echo een redelijk be-
trouwbare techniek is voor het inschatten van de ernst van 
de schisis. Het voorspellen van het type schisis is belangrijk 
bij de counseling van ouders die een kind met een schisis 
verwachten. Het schisisteam en de gynaecoloog moeten zich 
wel bewust zijn van het feit dat een schisis van het palatum 
vaker wordt gemist, met andere woorden, de ernst van de 
schisis wordt vaker onderschat met de echo. 

Deze studie diende als basis voor de ontwikkeling van een 
nieuwe prenatale classificatie voor schisis (figuur 1). Een 
accurate diagnose is essentieel omdat het correleert met de 
ernst van de schisis, en tevens een verschillende behande-
ling vraagt en een andere prognose heeft. De nieuwe classifi-
catie zou gemakkelijk kunnen worden toegepast in de echo-
praktijk. Gedurende een periode van drie jaar (2011-2014), 
werden alle kinderen met een prenatale schisis retrospectief 
onderzocht. Dit resulteerde in 103 casus van prenataal gedi-
agnosticeerde schisis, die in het kader van de validatie van de 
classificatie werden vergeleken met de postnatale diagnose. 
Het niveau van overeenkomst tussen de pre- en postnatale 
bevinding resulteerde in een kappawaarde van 0,63 (95% BI: 
0,52-0,75). Dat wees op een accurate classificatie.

kans op bijkoMenDe aanDoeningen

Bij het informeren van ouders over de uitkomst en prognose 
van schisis, is niet alleen het type, maar ook het risico op 
bijkomende afwijkingen van belang. Vooral de kans op een 
onderliggende chromosomale afwijking kan de prenatale 
counseling en beleid beïnvloeden. Er werd een overzicht ge-
geven van bijkomende afwijkingen en chromosomale abnor-
maliteiten die zich samen kunnen
voordoen met schisis. Gegevens uit de literatuur werden aan-
gevuld met data van de Nederlandse Vereniging van Schisis 
en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA). De pre- en postna-
tale studies lieten zien dat de prevalentie van bijkomende 
afwijkingen het laagste is in CL (0-20,0% en respectievelijk 
7,6-41,1%). Bij CLP werd een hogere frequentie bijkomende 
afwijkingen gezien, namelijk in de prenatale studies een 
prevalentie van 39,1%-66% en in de postnatale studies 21,1-
61,2%. Ondanks het feit dat CP bijna nooit prenataal werd 
gedetecteerd, lieten de postnatale studies zien dat deze groep 

Figuur 1. Prenatale echoclassificatie: Type 1u: unilaterale CL. Type 2u: 
unilaterale CLA. Type 3a: unilaterale CLAP. Type 1b bilaterale CL. Type 
2b: bilaterale CLA. Type 3b: bilaterale CLAP. Type 4: geïsoleerde CP 
(pijl). Type 5: submuceuze schisis. Grijze kleur in de Y-classificatie wijst 
op een aangedaan deel (alle ouders gaven toestemming voor publicatie).
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substantieel van mening ten aanzien van de ernst van een 
schisis en de aanvaardbaarheid van zwangerschapsafbreking 
bij geïsoleerde schisis. Deze studie gaf dus geen verklaring 
voor het grote verschil in ratio zwangerschapsafbreking bij 
geïsoleerde schisis in Israël en Nederland.

Tot slot onderzochten we de mening van aanstaande ouders 
ten aanzien van de ingeschatte ernst, belasting van een schi-
sis en hun houding tegenover de keuze voor zwangerschaps-
afbreking bij geïsoleerde schisis. 
De meeste aanstaande ouders beschreven schisis als een 
“cosmetische afwijking” (43,6%) of als “net wat anders 
dan normaal” (26,6%). De ouders die schisis als zodanig 
beschrijven, verwachtten dat schisis op zichzelf niet van in-
vloed is op hun eigen of op het levensgeluk van hun kind. 
Professionals van het schisisteam leken van invloed te zijn 
op de meningsvorming van ouders. Een minderheid van 
de ouders (6,4%, 5/85) overwoog zwangerschapsafbreking 
maar uiteindelijk koos geen van de ouders voor die optie. De 
ingeschatte ernst van schisis en de verwachte invloed op het 
levensgeluk van het kind waren twee significante factoren (p 
= 0,04) bij het overwegen van een zwangerschapsafbreking. 
Deze studie suggereerde dat de prenatale poli van het schi-
sisteam waardevol is. Concluderend lieten deze twee studies 
zien dat de aanstaande ouders en gynaecologen van mening 
verschilden ten aanzien van de ernst van een schisis. Tevens 
suggereerden ze dat de mening van de professional van in-
vloed is op de aanstaande ouders. Dit tezamen benadrukt de 
invloed van prenatale counseling, zeker als de aanstaande 
ouders een zwangerschapsafbreking overwegen. 

conclusie

De detectie van prenatale schisis is door de invoering van 
een standaard SEO de afgelopen jaren fors toegenomen. 
Voorlopig lijken we in Nederland niet bang te zijn voor een 
stijging van het aantal zwangerschapsafbrekingen bij een ge-
isoleerde schisis. We kunnen echter niet voorspellen wat de 
invoering van de NIPT-test voor invloed zal hebben. 
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het vaakst samengaat met bijkomende afwijkingen, name-
lijk in 22,2-78,3%. Chromosomale afwijkingen werden het 
meest gezien bij schisis plus. Bij een, met echo, veronder-
stelde geïsoleerde schisis, werden bij CLP in 3,9% en bij 
CL in 1,8% (enkel 22q11-deleties) en 1,6% in CP, alsnog 
chromosomale afwijkingen gevonden. We toonden aan dat 
prenatale counseling ten aanzien van de prognose en risico 
op chromosomale afwijkingen afhankelijk is van het type 
schisis dat gezien wordt op de echo. De meest belangrijke 
factor in het voorspellen van de aanwezigheid van een chro-
mosomale abnormaliteit is het voorkomen van bijkomende 
afwijkingen in combinatie met de schisis. Onafhankelijk van 
het type schisis adviseren wij dan ook aanvullend genetisch 
onderzoek in het geval van andere bijkomende afwijkingen 
bij schisis. 

Overigens is de verwachting, dat met verbetering van echo-
technieken, de detectie van geïsoleerde palatoschisis zal 
toenemen. [1] Tevens is er een snelle ontwikkeling van de 
mogelijkheden met genetische technieken (‘next generation 
sequencing’). Bijvoorbeeld met NIPT (‘non-invasive prena-
tal testing’) kun je ook subchromosomale afwijkingen zoals 
22q11-deletie opsporen. [2] Een NIPT kan reeds worden uit-
gevoerd in de zevende week van de zwangerschap. Het grote 
voordeel van de NIPT is dat het alleen een bloedtest bij de 
moeder betreft, er is dus geen risico op een miskraam. [3] 

prenatale counseling

In dit deel van het onderzoek zijn we op zoek gegaan naar 
factoren die mogelijk invloed zouden kunnen hebben op de 
meningsvorming van ouders die een kind met een schisis 
verwachten. In de literatuur wordt gesuggereerd dat de hou-
ding van de professional van invloed kan zijn op het besluit 
van de ouders, met name ten aanzien van zwangerschaps-
afbreking. Ten eerste werd de mening van de gynaecoloog 
over zwangerschapsafbreking bij geïsoleerde schisis verge-
leken tussen Israël en Nederland. Deze twee landen kozen 
we voor vergelijking, omdat het aantal ouders dat voor een 
zwangerschapsafbreking kiest bij geïsoleerde schisis in Is-
raël hoog is en in Nederland laag. Door middel van vragen-
lijsten werd gekeken naar de mening van de gynaecoloog 
ten aanzien van: ingeschatte ernst van een schisis, de inge-
schatte mate van invloed van schisis op het levensgeluk van 
de ouders en het kind en de ingeschatte mate van invloed 
op dagelijks functioneren. Daarnaast onderzochten we de 
mening van de professionals ten aanzien van de keuze voor 
zwangerschapsafbreking vanwege een geïsoleerde schisis. 
Nederlandse gynaecologen zagen, in tegenstelling tot hun 
Israëlische collega’s, schisis vaker als een afwijking [‘rate dif-
ferences’ (RD) 17,8%, 95% BI: 0,5-33,1%]. In Nederland vond 
10,6% van de respondenten dat geïsoleerde schisis een re-
den kan zijn voor de keuze voor zwangerschapsafbreking. In 
Israël was dat 11,1% [RD 0,6%, 95% BI: -12-10,9%]. Conclu-
derend verschilden de gynaecologen van beide landen niet 


