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Op 12 november 2010 promoveerde Sarah Versnel aan de Erasmus 
Univesiteit in Rotterdam op het proefschrift getiteld ‘Let's Face It:  
Causes, treatment and consequences of rare facial clefts’.
Haar promotoren waren prof. dr. S.E.R. Hovius en prof. dr. J. Passchier. 
Haar copromotor was dr. I.M.J. Mathijssen.

Het doel van dit proefschrift was om de kennis over oor-
zaken, behandeling en gevolgen van zeldzame aange-
zichtsspleten [1,2] te verbeteren. Om dit te bereiken werden 
er verschillende studies verricht in een populatie van 123 pa-
tiënten met een zeldzame aangezichtsspleet die vanaf 1969 
behandeld zijn in het Sophia Kinderziekenhuis en het Eras-
mus Medisch Centrum te Rotterdam. 

Ten aanzien van de oorzaken werd genetisch onderzoek ver-
richt bij zeven families met elk één of twee leden die allen 
hetzelfde uiterlijk met afwijkingen in de ‘midline’ vertoon-
den. Recessieve mutaties in het ALX3-gen werden geïdentifi-
ceerd als oorzaak van deze specifieke presentatie van fronto-
nasale dysplasie, genaamd frontorhinie. Deze kennis maakt 
genetische ‘counselling’ mogelijk voor mensen met dit fe-
notype en hun familie en geeft meer inzicht in het ontstaan 
van deze pathologie.

De langetermijnevaluatie van de chirurgische behandeling 
van 59 volwassenen met een zeldzame aangezichtsspleet liet 
zien dat er nog ruimte is voor verbetering. Veel goede re-
sultaten op jonge leeftijd verslechterden over de jaren door 
intrinsieke groeibeperking van de aangedane delen. Hier-
door waren er veel heroperaties nodig hetgeen resulteerde in 
een gemiddelde van negen (Range 1-26) operaties per pati-
ent. Het gebruik van de juiste technieken en timing zouden 
het aantal operaties moeten verminderen en de eindresul-
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taten verbeteren. Zo is een plaatsing van de littekens in de 
lijnen van de ‘facial units’ bij de eerste operatie essentieel 
(wanglap, L-incisie), kan correctie van verticale dystopie het 
best uitgevoerd worden na de leeftijd van vijf jaar en wor-
den bij voorkeur ribkraakbeengrafts gebruikt in zowel or-
bita- als neusreconstructies vanwege verminderde resorptie. 
Daarnaast kunnen uitgebreide neusreconstructies het best 
worden uitgesteld tot de adolescentie om onder andere de 
vaak nadelige invloed van de groei te vermijden en te voorko-
men dat alle goede opties al zijn gebruikt. Voor een optimaal 
eindresultaat is in bepaalde gevallen een correctie van de hy-
poplasie van de ‘midface’-regio noodzakelijk. De driedimen-
sionele onderontwikkeling van de ‘midface’-regio speelt een 
centrale rol in de afwijkingen van de meeste patiënten, maar 
is complex en moeilijk te corrigeren; een volledig ‘normaal’ 
uiterlijk is daardoor nooit haalbaar. Naast de gegeven behan-
delrichtlijnen aangaande techniek en timing is het van groot 
belang dat er per patiënt vooraf een langetermijnplanning 
wordt gemaakt en dat patiënten in een gespecialiseerd cra-
niofaciaal centrum worden behandeld.  

Voor analyse van de gevolgen werd een groep volwassenen 
zonder zichtbare afwijkingen en een groep volwassenen 
met een traumatisch verworven aangezichtsafwijking op 
volwassen leeftijd geïncludeerd. De studies toonden aan dat 
volwassenen met een zeldzame aangezichtsspleet in verge-
lijking met de normale populatie minder tevreden zijn met 
het uiterlijk van hun gezicht, meer angst hebben om nega-
tief beoordeeld te worden op hun uiterlijk door anderen, 
minder frequent interpersoonlijk contact vertonen, meer 
immature defensiestijlen gebruiken en meer vatbaar zijn 
voor internaliserende gedragsproblemen. Daarentegen ver-
tonen deze twee groepen wel een vergelijkbaar niveau van 
zelfwaardering, ondervinden ze ongeveer evenveel stress 
bij interpersoonlijk contact en hebben ze een vergelijkbare 
kwaliteit van leven en frequentie van depressies. Verschillen 
tussen volwassenen met een congenitale aangezichtsspleet 
en volwassenen met een verworven aangezichtsafwijking 
zijn beperkt tot meer fysieke problemen en meer partners 
en kinderen in de verworven populatie. Het feit dat mensen 
met een congenitale aandoening meer tijd hebben gehad om 
te leren omgaan met hun aandoening, impliceert dus niet 
dat hun psychosociaal functioneren beter is. Het onderzoek 
liet verder zien dat veel zelfwaardering, weinig angst om ne-
gatief beoordeeld te worden op het uiterlijk door anderen en 
hoge tevredenheid met het uiterlijk van het eigen gezicht, 
een positieve invloed blijken te hebben op het psychosociaal 
functioneren. Objectieve ernst van de afwijking heeft daar-
entegen geen invloed; het is dus belangrijker hoe de persoon 
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het zelf ervaart. Ondanks een betere psychosociale uitkomst 
over het algemeen dan verwacht in deze populatie, is er nog 
steeds ruimte voor verbetering. Een combinatie van chirur-
gische correctie en psychologische ondersteuning (training 
van sociale vaardigheden en cognitieve gedragstherapie) om 
bovenstaande beïnvloedende factoren aan te pakken, kan het 
psychosociaal functioneren op lange termijn verbeteren. 
Aangezien een zeldzame aangezichtsspleet een aandoening 
is waarbij alle delen van het gezicht in mindere of meerdere 
mate aangedaan kunnen zijn, kan deze groep als voorbeeld-
populatie dienen. Derhalve zouden resultaten van deze stu-
dies geëxtrapoleerd kunnen worden naar groepen met een 
andere aangeboren aandoening in het gezicht. 
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