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NederlaNdse sameNvattiNg

Een lip, kaak en/of gehemeltespleet (schisis) is een aangeboren afwijking die 

ontstaat door een abnormale ontwikkeling gedurende de vroege zwangerschap. 

Schisis komt in Europa bij ongeveer 1 op de 1000 levendgeborenen voor en 

is hiermee het meest voorkomende geboortedefect. Een gecombineerde lip/

gehemeltespleet komt het meest voor (50%) en minder dan 20% heeft enkel een 

lipspleet. De oorzaak van het ontstaan is complex en zowel omgevingsfactoren 

als genetische factoren spelen hierbij een rol. Bij ongeveer 35% van de patiënten 

wordt ook een ander geboortedefect gevonden en er zijn meer dan 200 syndromen 

geassocieerd met het ontstaan van schisis. 

Patiënten met schisis hebben mogelijk een groter risico op het ontwikkelen van 

gedragsproblemen, zijn ontevreden over hun uiterlijk, blijken minder goed sociaal 

te functioneren en worden vaker gepest. Dit alles maakt de esthetische uitkomst 

een belangrijk onderdeel van de behandeling. Meestal is het chirurgische herstel 

van de lipspleet de eerste operatie, deze operatie wordt in de westerse wereld rond 

een leeftijd van 3 maanden uitgevoerd. Verbetering van het uiterlijk en van de 

symmetrie is een belangrijke uitkomstmaat van deze eerste ingreep. Dit maakt 

het essentieel om een goed en betrouwbaar beoordelingssysteem te hebben om 

deze resultaten, zo objectief mogelijk, te beoordelen. Voor de beoordeling van 

deze resultaten worden meestal tweedimensionale (2D) of driedimensionale 

(3D) foto’s gebruikt. Deze foto’s worden vervolgens beoordeeld met behulp van 

bijvoorbeeld een 5-puntsschaal of er worden symmetriemetingen op verricht. 

Geen van deze beoordelingsmethoden zijn echter algemeen geaccepteerd. 

Dit proefschrift richt zich op het in kaart brengen en het vergelijken van de 
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verschillende beoordelingsmethoden. Daarnaast hebben wij een nieuw, eenvoudig 

en betrouwbaar 2D beoordelingssysteem ontwikkeld. 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie van de studies in dit proefschrift 

gegeven en wordt het doel en de inhoud van dit proefschrift beschreven. 

In Hoofdstuk 2 worden de verschillende manieren om de chirurgische resultaten 

van schisis te beoordelen beschreven. Dit eerste hoofdstuk laat zien dat 3D 

asymmetrie meting de betrouwbaarste methode lijkt te zijn om het chirurgische 

resultaat van schisis te beoordelen. Desalniettemin, is beoordeling van 2D foto’s 

eenvoudiger en beter klinisch toepasbaar omdat alle patiënten standaard worden 

gefotografeerd bij de verschillende klinische controle momenten. 

In Hoofdstuk 3 wordt het scoringssysteem van Prahl et al. vergeleken met een 

vereenvoudigde versie van ditzelfde systeem. De vereenvoudigde versie bestaat uit 

een 5-puntsschaal zonder het gebruik van een referentiefoto. De conclusie van 

dit onderzoek is dat beide scoringssystemen overeenkomstig zijn wat betreft hun 

betrouwbaarheid en uitkomst. Daarom is het advies om het gebruiksvriendelijkste 

scoringssysteem te gebruiken, oftewel de 5-puntsschaal zonder het gebruik van een 

referentiefoto. Verder wordt geconcludeerd dat de neus en de lip het beste apart 

kunnen worden beoordeeld omdat, wanneer deze samen worden beoordeeld, de 

lip de algehele beoordeling domineert. Omdat de betrouwbaarheid van beide 

scoringssystemen aan de lage kant is werd tevens geconcludeerd dat verder 

onderzoek en verdere aanpassingen nodig zijn om de betrouwbaarheid van dit of 

een soortgelijk scoringssysteem te verhogen. 

In Hoofdstuk 4 worden de scoringssystemen uit hoofdstuk 3 vergeleken met de 
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‘Asher-McDade Aesthetic Index’ (AMI), het meest gebruikte 2D scoringssysteem. 

Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de AMI superieur is ten opzichte van 

de andere twee scoringssystemen. Desalniettemin zijn alle drie de scoringssystemen 

goed in staat om accuraat de resultaten van schisis te beoordelen. Verder wordt 

geconcludeerd dat nader onderzoek nodig is om tot een eenvoudig en betrouwbaar 

scoringssysteem te komen. 

In Hoofdstuk 5 wordt een nieuw scoringssysteem voor de beoordeling van 6-jarige 

schisispatiënten gepresenteerd; de ‘Cleft Aesthetic Rating Scale’ (CARS). Voor 

de ontwikkeling van dit systeem zijn de resultaten uit de eerdere hoofdstukken 

gebruikt om tot een nieuw systeem te komen. Met dit nieuwe scoringssysteem 

worden de lip en neus apart beoordeeld op een 5-puntsschaal met behulp van 

een fotografische referentie-5-puntsschaal. Deze studie laat zien dat dit nieuwe 

scoringssysteem een eenvoudige en betrouwbare methode is om de esthetische 

resultaten bij schisis te beoordelen. Er zijn hierbij slechts 3 beoordelaars nodig om 

tot betrouwbare resultaten te komen. 

In Hoofdstuk 6 wordt de CARS voor de beoordeling van de resultaten bij 18-jarige 

schisispatiënten gepresenteerd. In dit onderzoek is zowel de betrouwbaarheid 

bij gebruik door professionals als door leken onderzocht. De conclusie is dat 

beoordeling met de CARS betrouwbaar kan worden uitgevoerd door zowel leken 

als professionals wanneer er drie of meer beoordelaars worden gebruikt.   

In Hoofdstuk 7 wordt het computerprogramma SymNose beschreven en getest. 

Dit computerprogramma kan de asymmetrie van de neus en de bovenlip 

op frontale foto’s beoordelen en kan tevens de asymmetrie van de neus en de 

neusgaten op basale foto’s beoordelen. Dit onderzoek laat zien dat SymNose een 
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gebruiksvriendelijk systeem is met een hoge tot zeer hoge betrouwbaarheid bij 

gebruik door twee of meer beoordelaars.

Aangezien er geen gouden standaard is voor de beoordelingen van de 

esthetische resultaten bij schisispatiënten is het essentieel om de verschillende 

beoordelingsmethoden met elkaar te vergelijken. Daarom hebben we in de 

laatste studie van dit proefschrift (Hoofdstuk 8) vier verschillende methoden 

om schisis te beoordelen met elkaar vergeleken: 3D asymmetrie, 3D esthetische, 

2D asymmetrie en 2D esthetische beoordelingen. De 3D asymmetrie metingen 

werden verricht met behulp van “facial distance mapping’’ en de 3D esthetische 

beoordelingen werden verricht door het gebruik van de “Asher-McDade rating 

index’’. Van dezelfde patiëntengroep werden ook de 2D foto’s beoordeeld. 

Voor de 2D asymmetrie beoordelingen werd gebruikt gemaakt van het 

computerprogramma SymNose en voor de 2D esthetische beoordelingen werd 

gebruikt gemaakt van de CARS. Uit deze laatste studie kwam naar voren dat 3D 

asymmetrie metingen het betrouwbaarst zijn, maar ook bleek dat de uitkomsten 

van de verschillende beoordelingsmethoden niet met elkaar in overeenstemming 

waren. De uitkomsten van 2D en 3D beoordelingen lieten lage tot zeer lage 

correlaties met elkaar zien en de uitkomsten van 2D en 3D asymmetrie metingen 

lieten verassend genoeg nauwelijks een correlatie zien. 

In Hoofdstuk 9 worden tenslotte de bevindingen van de verschillende studies 

van dit proefschrift beschreven en worden de toekomstperspectieven besproken. 

Geconcludeerd kan worden dat bij 2D esthetische beoordelingen de neus en de 

lip het beste apart kunnen worden beoordeeld omdat anders het resultaat van de 

lip de beoordelingen domineert.  Verder kunnen we concluderen dat verschillende 

2D beoordelingssystemen het esthetische resultaat kunnen beoordelen maar 
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dat het scoringssysteem van Asher-McDade et al. superieur is ten opzichte van 

zowel het scoringssysteem van Prahl et al. als de versimpelde versie hiervan. 

Verder is de ‘’Cleft Aesthetic Rating Scale (CARS)’’ een nieuw, eenvoudig en 

betrouwbaar beoordelingssysteem waarbij slechts 3 beoordelaars nodig zijn om 

tot betrouwbare resultaten te komen. De CARS voor 18-jarige schisispatiënten 

kan daarnaast zowel door professionals als door leken worden gebruikt. SymNose 

blijkt een praktisch en betrouwbaar systeem te zijn om asymmetrie op 2D-foto’s 

mee te meten. De laatste studie van dit proefschrift heeft echter laten zien dat 

de verschillende manieren van beoordelen op 2D en 3D foto’s niet met elkaar in 

overeenstemming zijn en daarom is verder onderzoek op dit vlak een must. Zo 

blijft de vraag onbeantwoord welke manier van beoordelen het beste kan worden 

gebruik om de esthetische resultaten van schisis te beoordelen. 

De CARS zal in de nabije toekomst verder worden doorontwikkeld en er 

wordt tevens gewerkt aan de ontwikkeling van een referentieschaal voor het 

onderaanzicht. De stand van de neus kan het beste worden beoordeeld aan de 

hand van het onderaanzicht. Door dit aanzicht toe te voegen aan de CARS kan 

deze ook worden gebruikt voor de beoordeling van bijvoorbeeld secundaire 

neuscorrectie bij schisispatiënten. Op dit moment wordt de CARS ook gebruikt 

om de esthetische resultaten van de verschillende Nederlandse schisisteams in 

kaart te brengen. 


