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Kinderziekenhuis). Er werd een geschatte Nederlandse RS-
prevalentie van 1:5.600 levend geboren kinderen gevonden. 
Een getal dat een stuk hoger is dan de gerapporteerde pre-
valenties. Uit ons onderzoek bleek dat RS werd gediagnosti-
ceerd bij ongeveer een derde van de algemene populatie van 
kinderen met een palatumspleet. Kinderen met RS leken 
over het algemeen ook een ernstigere palatumspleetgrade-
ring te hebben. 

De zeer heterogene verschijningsvorm van RS, die voorkomt 
in een geïsoleerde vorm en een niet-geïsoleerde vorm, al dan 
niet in combinatie met andere congenitale afwijkingen en 
syndromen wijst op verschillende pathogeneses. Onze hy-
pothese is dat de onderliggende RS-pathogenese in een kind 
het resultaat van de behandeling in grote mate bepaalt en 
dat om deze reden de pathogenese ook invloed zou moet 
hebben op de behandelstrategie. Om de effectiviteit van de 
verschillende behandelingen te kunnen evalueren, is het 
dan ook noodzakelijk om de patiënten te stratificeren naar 
de oorzaak van hun RS. Om meer inzicht te krijgen in de 
oorzaken en de mogelijke pathogeneses van RS voerden wij 
een retrospectieve analyse uit in een groot cohort van 191 
RS-patiënten (hoofdstuk 3). 4 klinische genetici evalueerden 
de eerder gestelde diagnose en veronderstelde pathogenese 
van deze 191 patiënten met behulp van medische statussen, 
genetische laboratoriumuitslagen en foto’s. Hieruit bleek 
dat ongeveer een derde van het cohort een geïsoleerde RS 
had, hetgeen een lager percentage is dan wat in de literatuur 

Robinsequentie (RS) is een aandoening die vanuit de oor-
spronkelijke definitie van Pierre Robin gekarakteriseerd 
wordt door micrognatie en bovensteluchtwegobstructie (BLO) 
door glossoptosis (figuur 1). Deze veroorzaken ademhalings- 
en voedingsproblemen van wisselende ernst. Verschillende 
behandelingen worden toegepast. Met betrekking tot de RS-
definitie,  de prevalentie, de pathogenese en de beste behan-
deling bestaat veel controverse in de literatuur. Helaas maakt 
vooral de controverse over de RS-definitie betrouwbare verge-
lijking van de behandelingen door middel van meta-analyse 
van reeds uitgevoerde onderzoeken onbetrouwbaar. 

In het eerste deel van dit proefschrift worden de meest ge-
bruikte RS-definities en behandelingen in Nederland en Bel-
gië, RS-prevalentie, onderliggende etiologie en pathogenese 
onderzocht. Om meta-analyse in de toekomst wel mogelijk 
te maken is in het tweede deel van het proefschrift gezocht 
naar objectieve criteria voor het diagnosticeren van RS. Het 
laatste deel geeft inzicht in de kwaliteit van leven van RS-
patiënten en hun ouders.

opbouw van het proefschrift

Hoofdstuk 1 beschrijft een vragenlijstonderzoek waarin le-
den uit de multidisciplinaire Nederlandse en Belgische schi-
sisteams gevraagd zijn naar hun specialisatie, de gebruikte 
RS-definitie, de diagnostische behandelcriteria en de toege-
paste behandeling bij RS-patiënten. We concludeerden dat 
er een groot verschil van mening bestaat over de diagnosti-
sche criteria, keuze van monitoring en behandelwijze. 

Data over de epidemiologie van RS zijn schaars en de ge-
rapporteerde RS-prevalentie varieert  sterk. Om deze reden 
hebben wij een epidemiologisch onderzoek uitgevoerd waar-
bij strikte RS-criteria werden gehanteerd (hoofdstuk 2). Bij 
dit onderzoek werden gegevens van de Nederlandse Ver-
eniging van Schisis en Craniofaciale afwijkingen (NSVCA) 
gecombineerd met gegevens uit medische statussen van 
drie schisisteams (Academisch Medisch Centrum/ Emma 
Kinderziekenhuis, VU medisch centrum en Wilhelmina 
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nosticum en dat dreef ons tot het doen van het onderzoek 
beschreven in hoofdstuk 6. De resultaten van onze studie 
suggereren dat aFFL niet erg betrouwbaar is bij het diag-
nosticeren van glossoptosis in RS, dat men daarom bewust 
moet zijn van de beperkingen en dat voorzichtigheid gebo-
den is bij het gebruik van dit diagnosticum bij het kiezen 
van een behandelstrategie. Er is behoefte aan een duidelijk, 
goed ontwikkeld en internationaal geaccepteerd scoringsys-
teem om glossoptosis tijdens aFFL te scoren. Daarnaast is 
het wenselijk dat er een betrouwbare, objectieve en patiënt-
vriendelijke manier wordt gevonden om glossoptosis objec-
tief te diagnosticeren. Onderzoeken hiernaar zullen gedaan 
moeten worden. 

De meeste onderzoeken naar RS focussen op oorzaak, in-
terventies en de medische uitkomsten van behandelstrate-
gieën. Patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (PROs) zoals 
zelfbeeld, psychosociaal functioneren en de gezondheidgere-
lateerde kwaliteit van leven (HRQOL) worden zelden onder-
zocht, ondanks het belang hiervan bij het bieden van optima-
le zorg en het evalueren van een behandelstrategie. Vanwege 
de behoefte aan meer inzicht in de HRQOL, van zowel de 
RS-kinderen zelf als hun ouders, hebben we de in het hoofd-
stuk 7 beschreven vragenlijstonderzoek geïnitieerd. Het doel 
van deze studie was om de HRQOL van RS-kinderen te eva-
lueren en met extra aandacht voor de consequenties van RS 
op HRQOL in het algemeen en in vergelijking tot de algeme-
ne Nederlandse populatie (TAPQoL en PedSQL), de tevre-
denheid met het uiterlijk (SWA), RS-specifieke problemen 
en door ouders beleefde stress (DT-P). Resultaten toonden 
dat de HRQOL van RS- kinderen op de meeste schalen niet 
veel verschilt van de HRQOL van kinderen in de algemene 
Nederlandse populatie. Over het algemeen waren zowel de 
ouders als de patiënten zelf tevreden over de behandeling 
die zij hadden ontvangen. Kinderen waarbij RS deel was van 
een syndroom (sRS) hadden een HRQOL die vergelijkbaar 
was met die van kinderen met geïsoleerde RS (iRS), hoewel 
de ouders van sRS-kinderen wel meer stress ervoeren. Als 

beschreven wordt. Zowel eerder met RS geassocieerde, als 
nooit eerder met RS geassocieerde syndromen werden ge-
diagnosticeerd. Deze syndromen werden (hoogstwaarschijn-
lijk) door de volgende verschillende pathogenetische mecha-
nismen veroorzaakt: een bindweefselafwijking (43,9%), een 
neuromusculaire afwijking (5,5%), een multisysteemziekte 
(47,9%) en een onbekend pathogenetisch mechanisme 
(2,7%). Dit bevestigt de hypothese dat er verschillende pa-
thogeneses voor RS bestaan. In een vierde van de patiënten 
werd de diagnose na de herevaluatie, die soms een lange 
periode na de initiële diagnosestelling was, aangepast. Dit 
benadrukt dat langetermijnfollow-up van RS-patiënten, in 
het bijzonder om de diagnose te herevalueren, ten zeerste 
aan te raden is. 
 
De diagnose RS wordt nu vooral gebaseerd op subjectief vast-
gestelde criteria. Echter, om een onderzoek mogelijk te ma-
ken waarin verschillende behandelingen worden vergeleken, 
zal de RS-diagnose voor elke geïncludeerde patiënt gebaseerd 
moeten zijn op identieke, liefst objectief meetbare criteria.  
Micrognatie en glossoptosis zijn beide klinische RS-criteria, 
waarvoor nog geen objectieve maten beschikbaar zijn. 

In onze zoektocht naar een accurate, objectieve maat voor de 
grootte en groei van de mandibula, onderzochten wij in een 
pilotstudie 3D-aangezichtsfotografie (hoofdstuk 5). Uit deze 
pilotstudie concluderen wij dat 3D-aangezichtsfotografie ge-
bruikt kan worden om niet alleen algemene faciale karakte-
ristieken weer te geven, maar ook om het volume en de groei  
van de mandibula (figuur 2) weer te geven en om RS-pati-
enten te vergelijken met de normaalwaardes van een con-
trolegroep. 3D-fotografie zal mogelijk in de toekomst zeer 
waardevol zijn bij het objectief diagnosticeren van (de ernst 
van) micrognatie in RS-patiënten en bij het evalueren van de 
verschillende behandelingen. Mogelijk zal met behulp van 
3D-fotografie ook de controverse over het al dan niet optre-
den van mandibulaire inhaalgroei opgelost kunnen worden.  

Om (de ernst van) glossoptosis vast te stellen wordt het 
meest gebruikgemaakt van een door een kno-arts uitgevoer-
de, wakkere flexibele fiberoptische laryngoscopie (aFFL). 
Omdat verwacht wordt dat de aanwezigheid en het niveau 
van de luchtwegobstructie veel invloed zal hebben op de be-
handeling van RS, wordt de uitkomst van de aFFL vaak ge-
bruikt om richting te geven aan de behandelstrategie. Toch 
is er weinig bekend over de betrouwbaarheid van dit diag-

Figuur 1. Micrognatie en glossoptosis die bovensteluchtwegob-
structie veroorzaakt. [http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_
sheets/Jaw_distraction_mandibular_distraction_osteogenesis/]

Figuur 2. 3D-aangezichtscan met daarop de landmarks die ge-
plaatst worden voor analyse. Het tetrahedron dat gebruikmaakt 
van de punten Lip2 (=labium inferius), Gn (=gnathion) en Ear 
(otobasion inferior) wordt gebruikt om het mandibulaire volume 
te berekenen. 
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tieve studies gedaan worden, zodat de verschillende behan-
delstrategieën vergeleken kunnen worden.  Daarbij moeten 
etiologie en pathogenese meegenomen worden. Met de stu-
dieresultaten kunnen evidencebased richtlijnen geformu-
leerd worden over diagnostiek, monitoring en behandeling 
van elke individuele RS-patiënt. Hiermee kan niet alleen de 
best mogelijke, soms gepersonaliseerde behandeling gege-
ven worden, maar kunnen ook ouders op een meer gedetail-
leerde en betrouwbare manier geïnformeerd worden over te 
verwachten uitkomsten voor hun kind.

Het volledige proefschrift is te downloaden op:
https://epubs.ogc.nl/?epub=h.basart
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laatste zagen we een tendens van lagere HRQOL-scores, 
minder tevredenheid met het uiterlijk en meer ouderlijke 
stress bij kinderen die een MDO hadden ondergaan. Door 
de kleine onderzoekaantallen kan echter geen conclusie ge-
trokken worden uit deze getallen. De beschreven studie is 
een van de eerste met aandacht voor PROs in RS-patiënten 
en hun ouders, maar er is behoefte aan meer en grotere on-
derzoeken voordat PROs meegenomen kunnen worden in 
behandelrichtlijnen. 

Er bestaan erg veel controverses over de juiste RS-definitie, 
pathogenese en behandelstrategieën. Met dit proefschrift 
wordt een eerste stap gezet in het oplossen van de menings-
verschillen tussen de verschillende RS-behandelaars. Een 
internationaal geaccepteerde definitie met objectieve criteria 
voor de RS is noodzakelijk en wij pleiten dan ook voor grote 
inzet om dat te bewerkstelligen in de nabije toekomst. Al-
leen met een strikte definitie kunnen betrouwbare prospec-
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Dit proefschrift beschrijft de pathofysiologie van verhoogde 
hersendruk in syndromale en complexe craniosynostosepa-
tiënten, en de relatie met schedel- en hersenenafwijkingen. 
Figuur 1 illustreert de relatie tussen de aangedane sche-
delnaad en de schedeldeformiteit. Binnen de patiëntenpo-
pulatie bestaat een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
verhoogde hersendruk, de volgende factoren spelen daarbij 
een rol: een wanverhouding tussen schedel en hersenen, de 
aanwezigheid van veneuze hypertensie, het hebben van een 
verzakking van de kleine hersenen (tonsillaire herniatie of 
Chiari I-malformatie (CMI)), vergrote ventrikels, en obstruc-
tief slaapapneu (OSA) (figuur 2). Tabel 1 laat een overzicht 
zien van studies naar verhoogde hersendruk in craniosynos-
tosepatiënten, voor en na schedeloperatie. 

Craniocerebrale disproportie verwijst naar een disbalans 
tussen hersen- en schedelvolume, inclusief hersenen, bloed 
en liquor. Een dergelijke disbalans kan veroorzaakt worden 
door een verminderde groei van de schedel of door een ver-
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