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De schedel is opgebouwd uit  

een aantal botplaten, die sa-

menhangen door naden die bij 

kinderen niet verbeend zijn. 

De botplaten kunnen dus als 

het ware scharnieren waardoor 

ze onderling beweegbaar zijn. 

Dit is belangrijk bij de geboor-

te, omdat tijdens het passeren 

van het geboortekanaal de 

schedelbotplaten min of meer 

in elkaar kunnen schuiven  

en het hoofd zich niet als een 

starre bol gedraagt.  

 

Alle naden hebben hun eigen 

naam: zo spreken we van een 

kroonnaad, pijlnaad, voor-

hoofdsnaad en lambdanaad 

(zie figuur 1).

Bij kinderen met een cranio-

synostose zijn één of meer 

schedelnaden te vroeg geslo-

ten. De aandoening ontstaat 

meestal al voor de geboorte, 

zodat deze kinderen geboren 

worden met een afwijkende 

schedelvorm. De naden zijn 

immers ook van belang voor 

de groei van de schedel.  

De schedel groeit zo, dat ter 

plaatse van een open naad 

er botweefsel vanuit de naad 

naar weerszijden bijkomt, 

waardoor de schedel in groot-

te toeneemt in de richting 

loodrecht op de naad. De groei 

vanuit de naden is in de regel 

voltooid rond de leeftijd van 

ongeveer 8 jaar. Als een sche-

delnaad te vroeg dicht gaat, 

wordt de normale groei ter 

plaatse verstoord. Vaak treedt 

er dan een bijkomende (onge-

wenste) groei op ter compen-

satie op een andere plaats. 

Dit noemen we secundaire 

vormafwijkingen.  

Afhankelijk van welke naad te 

vroeg sluit, ontstaat hierdoor 

een typische, afwijkende sche-

delvorm. Als ergens een naad 

gesloten (verbeend) is, groeit 

kroonnaad

kleine fontanel lambdanaad

pijlnaad

kroonnaad

grote fontanel

voorhoofdsnaad

Figuur 1         

Wat is dat?

Mijn kind heeft cranio synostose
Craniosynostose betekent verbening ofwel vergroeien 

van de schedelnaden. Dat wil zeggen dat er één of 

meer naden tussen de verschillende platen waaruit  

de schedel bestaat te vroeg sluiten. 
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de schedel niet uit op deze 

plaats. De groei van de sche-

del moet gelijke tred houden 

met de groei van de herse-

nen. Wanneer de schedel niet 

voldoende meegroeit in alle 

richtingen, kunnen de groeien-

de hersenen bekneld raken 

binnen de schedel die te klein 

is geworden. Hierdoor kan de 

druk in het hoofd gaan stijgen 

wat tot klachten kan leiden. 

Verder moet de groei van de 

schedel ook gelijke tred hou-

den met de ontwikkeling van 

de ogen, de oogkassen en de 

neusbijholten. 

Er worden acht afwijkende 

schedelvormen op basis van 

een te vroege verbening van 

de schedelna(a)d(en) onder-

scheiden. De medische termen 

voor deze verschillende vor-

men craniosynostosen worden 

in de tabel hiernaast weerge-

geven. De laatste drie vormen 

zijn erg zeldzaam en worden 

hier niet verder behandeld.

De meest voorkomende afwij-

kende schedelvormen komen 

dikwijls voor zonder bijkomen-

de lichamelijke afwijkingen. 

Dan is er sprake van een geïso-

leerde of niet-syndromale cra-

niosynostose. Dit komt in  Ne-

derland bij ongeveer 1 op de 

1600 geboorten voor. Indien 

er wel bijkomende lichamelijke 

afwijkingen voorkomen, bij-

voorbeeld in het gelaat of aan 

handen en voeten, gaat het 

om een ingewikkelder ziekte-

beeld in het kader van een 

craniosynostose syndroom of 

craniodysostose. 

Momenteel zijn er meer dan 

100 craniosynostose syndro-

men bekend. Deze ziektebeel-

den hebben meestal een erfe-

lijk karakter. 

De craniosynostose syndromen 

zijn zeer zeldzaam en komen 

in Nederland ongeveer 1 op de 

11 000 geboorten voor.  

De meest voorkomende cra-

niosynostose syndromen zijn 

genoemd naar de artsen die 

het ziektebeeld voor het eerst 

beschreven: Apert, Muenke, 

Crouzon-Pfeiffer, Saethre-

Chotzen. 

wigschedelnormale 
schedel

brede schedelbootschedel scheve schedel scheef 
achterhoofd

figuur 2

Schematisch bovenaanzicht van afwijkende schedelvormen op basis van te vroege ver-

bening van schedelnaden. De normale schedelvorm staat helemaal links op pagina 4. 

Bij een normale schedel komt er ter plaatse van een open naad botweefsel vanuit de 

naad naar weerszijden bij, waardoor de schedel in grootte toeneemt in de richting 

loodrecht op de naad. Als een naad gesloten (verbeend) is, groeit de schedel niet uit 

op deze plaats. Hierdoor treedt er dan bijkomende (ongewenste) groei op ter compen-

satie (pijltjes) op een andere plaats. Dit noemen we secundaire vormafwijkingen. 

1 bootschedel 

 scaphocephalie 

2  wigschedel 

    trigonocephalie 

3  scheve schedel 

   plagiocephalie 

4  scheef achterhoofd

    occipitale plagiocephalie 

5  brede schedel  

 brachycephalie

6 vlak achterhoofd  
  pachycephalie

7 torenschedel 
    oxycephalie 

8 klaverbladschedel

    triphyllocephalie 

Soorten 
craniosynostosen:

                       Schematisch bovenaanzicht schedelvormen:

voorhoofd >

achterhoofd >
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sluiten echter niet vastgesteld 

worden. 

Bij craniosynostose syndro-

men is er sprake van een erfe-

lijke afwijking, waarbij zich 

één of

meer defecten bevinden in 

een bepaald chromosoom 

(chromosomen zijn de eiwit-

ten waarin de erfelijke eigen-

schappen zijn opgeslagen). 

Een syndroom is een aantal 

met elkaar samenhangende 

verschijnselen binnen een 

ziektebeeld. 

Vaak bestaan er dan naast de 

schedelafwijking, ook andere 

afwijkingen, zoals bijvoor-

beeld aan de ledematen. 

Ook kunnen naden te vroeg 

sluiten als gevolg van het niet 

ontwikkelen van de hersenen. 

De impuls voor de schedel om 

uit te groeien ontbreekt dan. 

Wanneer bij de behande-

ling van een waterhoofd met 

behulp van een pompje als 

complicatie een te sterke da-

ling van de hersendruk op-

treedt, kan dat ook leiden tot 

een te vroege verbening. 

We spreken in beide gevallen 

van een secundaire craniosy-

nostose. 

De klinisch geneticus, kinder-

arts, kinderneuroloog, neuro-

chirurg, plastisch chirurg, 

mond-, kaak- en aangezichts-

chirurg, orthodontist en tech-

nisch geneeskundige werken 

samen bij het opsporen van 

de oorzaak van de craniosy-

nostose. 

Wat betekent dit 
voor mijn kind?
In bijna alle gevallen zal er 

een operatieve schedelcor-

rectie nodig zijn. Deze ope-

ratie heeft als doel zowel het 

uiterlijk te corrigeren als het 

normale uitgroeien van de 

hersenen mogelijk te maken. 

Schedelcorrectie bij een cra-

Waardoor 
ontstaat dit?
Het sluiten of verbenen van 

schedelnaden is een normaal 

proces. Het moment waarop 

deze sluiting plaatsvindt, 

wisselt van naad tot naad. 

De voorhoofdsnaad (sutura 

metopica) sluit zich in het 

eerste levensjaar. De kroon-

naad (sutura coronaria) kan 

zich vanaf 8 jaar sluiten. 

De oorzaak van een geïso-

leerde voortijdige schedel-

naadsluiting, die leidt tot een 

cranioosynostose kan erg 

verschillend zijn. 

Voorbeelden zijn een stofwis-

selingsstoornis, het gebruik 

van bepaalde medicijnen 

tijdens de zwangerschap, 

erfelijke stoornissen, bloed-

ziekten en vitamine-tekort. 

Bij de meeste patiënten kan 

de oorzaak van het te vroeg 
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delvorm geen verdere proble-

men te bestaan. 

Geboren worden met een ‘an-

der’ uiterlijk, kan op termijn 

ook aanleiding geven tot 

psychologische problemen 

rondom identiteit, zelfbeeld, 

eigenwaarde etc. Binnen ons 

multidisciplinaire team is er 

dan ook toegang tot gespeci-

aliseerde kinderneurologie, 

kinderfysiotherapie, logopedie 

en kinderneuropsychologie.

Bij de craniosynostose syndro-

men zijn er nog andere stoor-

nissen.  Behalve verminderde 

groei in het gelaat en veelal 

een onderontwikkelde boven-

kaak, kunnen ook de herse-

nen, ogen, oren en ademha-

lingswegen functiestoornissen 

vertonen. Dit behoeft steeds 

gespecialiseerde zorg. •

niosynostose is niet alleen een 

esthetische ingreep (dat wil 

zeggen een ingreep die alleen 

voor het uiterlijk belangrijk is). 

In een wisselend aantal geval-

len komt verhoogde hersen-

druk voor. Dit is te zien op de 

schedelfoto en aan zogenaam-

de stuwingspapillen. 

Stuwingspapillen ontstaan 

door druk op de oogzenuw, die 

door de oogarts met oogspie-

gelen vastgesteld kan worden. 

Verhoogde hersendruk kan 

klachten geven zoals moeilijk 

inslapen/doorslapen, hoofd-

pijn, heftig spugen zonder 

aanleiding of soms vertraagde 

ontwikkeling, zowel motorisch 

als geestelijk. 

Een verhoogde hersendruk 

met mogelijke ontwikkelings-

achterstand is uiteraard een 

belangrijke reden om operatief 

in te grijpen. Ook een bedrei-

ging van een normale ontwik-

keling van het oog, de oogkas 

en het gezichtsvermogen kan 

een reden zijn om operatief 

in te grijpen.

De verdere gevolgen van cra-

niosynostose kunnen verschil-

lend zijn, afhankelijk van het 

type. Bij de geïsoleerde vorm 

van craniosynostose hoeven 

er behalve de afwijkende sche-

Wat gaat er gebeuren?

L. van den 
Abbeele

    Consult 
Klinische Genetica

Aanmelding
Intake 

Poli Kinderneurochirurgie

Diagnose 
craniosynostose

Aanvullend 
onderzoek Operatie 

Intensive Care
Kinderen

Follow up
Poli Craniofaciaal Team

Dr. 
E.J. van Lindert

Dr. 
C.W. Ockeloen

   3D 
 CT scan

      3D
 Lichtfoto

Consult 
Oogarts

      Consult 
  Anesthesiologie 

Dr. 
H.H.K. Delye

Mulitidisciplinaire operatie
3D Lab - NCH - MKA

     3D 
 CT scan

      3D
  Lichtfoto

Dr. 
C.W. Ockeloen

      3D
 Lichtfoto

Consult 
Oogarts

   Consult 
Klinische Genetica

Ontslag

Start Helmtherapie

1e controlepoli 
Poli Kinderneurochirurgie

Minimaal  invasieve 
naadresectie

Kinderafdeling 
Q2 Zee

Open
schedelreconstructie

Een behandeltraject kent een heel aantal stappen. 

Hieronder een geïllustreerd overzicht van het hele traject:

L. van den 
Abbeele

    Consult 
Klinische Genetica

Aanmelding
Intake 

Poli Kinderneurochirurgie

Diagnose 
craniosynostose

Aanvullend 
onderzoek Operatie 

Intensive Care
Kinderen

Follow up
Poli Craniofaciaal Team

Dr. 
E.J. van Lindert

Dr. 
C.W. Ockeloen

   3D 
 CT scan

      3D
 Lichtfoto

Consult 
Oogarts

      Consult 
  Anesthesiologie 

Dr. 
H.H.K. Delye

Mulitidisciplinaire operatie
3D Lab - NCH - MKA

     3D 
 CT scan

      3D
  Lichtfoto

Dr. 
C.W. Ockeloen

      3D
 Lichtfoto

Consult 
Oogarts

   Consult 
Klinische Genetica

Ontslag

Start Helmtherapie

1e controlepoli 
Poli Kinderneurochirurgie

Minimaal  invasieve 
naadresectie

Kinderafdeling 
Q2 Zee

Open
schedelreconstructie

L. van den 
Abbeele

    Consult 
Klinische Genetica

Aanmelding
Intake 

Poli Kinderneurochirurgie

Diagnose 
craniosynostose

Aanvullend 
onderzoek Operatie 

Intensive Care
Kinderen

Follow up
Poli Craniofaciaal Team

Dr. 
E.J. van Lindert

Dr. 
C.W. Ockeloen

   3D 
 CT scan

      3D
 Lichtfoto

Consult 
Oogarts

      Consult 
  Anesthesiologie 

Dr. 
H.H.K. Delye

Mulitidisciplinaire operatie
3D Lab - NCH - MKA

     3D 
 CT scan

      3D
  Lichtfoto

Dr. 
C.W. Ockeloen

      3D
 Lichtfoto

Consult 
Oogarts

   Consult 
Klinische Genetica

Ontslag

Start Helmtherapie

1e controlepoli 
Poli Kinderneurochirurgie

Minimaal  invasieve 
naadresectie

Kinderafdeling 
Q2 Zee

Open
schedelreconstructie

98



11

Daarom worden in het Cranio-

faciaal Team Nijmegen naast 

een eenmalige 3D CT scan van 

de schedel (röntgenstraling) ook 

3D-lichtfoto’s (geen röntgenstra-

ling) gemaakt. 

Eventueel kan ook een MRI-scan 

(geen röntgenstraling) vervaar-

digd worden indien informatie 

over de ontwikkeling van de 

hersenen verkregen dient te 

worden.               

Bij elk kind wordt voor de ope-

ratie gescreend op stuwingspa-

pillen door de oogarts. 

10

Vóór de operatie dient er aanvullend onderzoek verricht te worden. 

In het Craniofaciaal Team Nijmegen trachten we echter de stralings-

belasting zo laag mogelijk te houden voor deze kwetsbare patientjes.               

Aanvullend onderzoek

Daarnaast wordt steeds een 

genetisch onderzoek 

voorgesteld om naar

een mogelijke oorzaak 

in het genetisch ma-

teriaal te kijken en 

ouders eventueel 

voor te lichten over de 

herhalingskans bij een volgen-

de zwangerschap of erfelijkheid 

van de aandoening zelf. 

Afhankelijk van de complexiteit 

van de afwijking zullen andere 

medische en paramedische spe-

cialisten ingeschakeld worden 

voor aanvullend onderzoek. •

Daarnaast wordt steeds een 

een mogelijke oorzaak 

voor te lichten over de 
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2 Wigschedel 
of Trigonocephalie

De wigschedel komt voor als 

een geïsoleerde afwijking of 

bij een craniosynostose syn-

droom 

Kenmerken 

De voorhoofdsnaad die loopt 

van de neus naar de voorste 

fontanel, is al voor de geboor-

te gesloten. Normaal sluit deze 

naad zich in het eerste levens-

jaar. Aan het gezicht vallen de 

verticale richel in het midden 

van het voorhoofd en de wig-

vorm van het voorhoofd op. 

De ogen kunnen iets te dicht 

bij elkaar staan. De binnenste 

ooghoeken kunnen afgedekt 

zijn door een verticale huid-

plooi. Als secundaire verande-

ring kan je een verbreding van 

het hoofd zien achter het voor-

hoofd. Een 3D CT-scan van de 

schedel laat een gesloten naad 

zien evenals de typische vorm 

van de oogkassen. 

Behandeling 
Bij kinderen jonger dan 6 

maanden (en voor meer uit-

gesproken vormen wordt de 

grens scherper gesteld: jonger 

dan 5 maand) wordt de mini-

maal invasieve endoscopische 

behandeling voorgesteld 

gevolgd door helmtherapie.

Bij kinderen ouder dan 6 

maanden is het verstandig de 

te vroeg gesloten voorhoofds-

naad weer te openen en tege-

lijkertijd een remodellering van 

het voorhoofd en soms ook de 

oogkassen te verrichten waar-

bij dan het bovenste deel van 

beide oogkassen naar voren 

wordt verplaatst. 

Bij voorkeur wordt deze opera-

tie uitgevoerd voor de leeftijd

van één jaar, in het Cranio-

faciaal Team Nijmegen geven 

we er de voorkeur aan deze 

operatie meestal tussen 10-12 

maanden uit te voeren. 

Nacontrole blijft nodig om de 

verdere groei van de schedel 

te volgen en te screenen op 

verhoogde hersendruk.

Typen craniosynostosen

1 Bootschedel 
of Scaphocephalie

De bootschedel is de meest 

voorkomende vorm en mee-

stal een geïsoleerde afwij-

king, hetgeen betekent dat 

het kind geen andere aange-

boren afwijkingen heeft. 

Kenmerken 
De schedel is lang van voor- 

naar achterhoofd en smal van 

oor naar oor en lijkt zo op de

onderkant van een boot.

Doordat de pijlnaad te vroeg 

gesloten is, kan de schedel 

niet naar opzij uitgroeien. 

Als compensatie groeit het 

voorhoofd meer naar voren en 

wordt het ook boller. 

Dit geldt ook voor het achter-

hoofd. Het is de enige cranio-

synostose waarbij het gelaat, 

behalve een bolling van het 

voorhoofd, niet betrokken is. 

Een 3D CT-scan van de schedel 

laten de typische schedelvorm 

duidelijk zien, evenals de te 

vroeg gesloten pijlnaad.

Behandeling 

Bij kinderen jonger dan 6 

maanden wordt de minimaal-

invasieve endoscopische be-

handeling voorgesteld gevolgd 

door helmtherapie.Bij kinderen 

ouder dan 6 maanden is het 

verstandig de te vroeg geslo-

ten pijlnaad weer te openen 

en tegelijkertijd een remodel-

lering (verbreding van de sche-

del en zo nodig afplatting van 

het te bolle voorhoofd) te ver-

richten van het schedeldak. 

Wisselligging van het hoofd 

na de operatie is belangrijk om 

eenzijdige afplatting te voor-

komen. Nacontrole blijft nodig 

om de verdere groei van de 

schedel te volgen en te scree-

nen op verhoogde hersendruk.
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bovenste helft van de oogkas, 

waarbij de oogkas aan de aan-

gedane zijde naar voren ge-

plaatst wordt en soms aan de 

andere zijde iets naar achte-

ren. Deze ingreep wordt dan 

liefst tussen 10-12 maanden 

verricht. 

De asymmetrie van de sche-

delbasis is niet te corrigeren. 

Het uit zich in een standver-

schil van de oren. Hierbij geldt 

dat hoe vroeger de endosco-

pische operatie gedaan wordt, 

des te meer kans er is dat 

de schedelbasis asymmetrie 

zich herstelt of niet verergert. 

Ook de scheve stand van de 

neus kan spontaan verbeteren 

als het kind op jonge leeftijd 

wordt geopereerd. 

Het herkennen van de afwij-

kende schedelvorm in een 

vroeg stadium door de huis-

arts en/ of kinderarts is dus 

hierbij van groot belang. 

4 Scheef achterhoofd       
of occipitale plagiocephalie

Een scheef achterhoofd (oc-

cipitale plagiocephalie) of 

vlak achterhoofd (pachy-

cephalie) komt frequent 

voor, maar is echter slechts 

in 2% van de gevallen het ge-

volg van een craniosynosto-

se. Meestal komt dit immers 

door voorkeurshouding.

 

Kenmerken 
Als één van de achterhoofds-

naden zich te vroeg sluit, vlakt 

het achterhoofd aan de aan-

gedane kant af. Dit is een zeer 

zeldzame vorm van cranio-

synostose. De andere zijde van 

het achterhoofd zal meestal 

als compensatie een sterkere 

kromming hebben. Een stands-

verschil van de oren kan hier-

bij ontstaan. Meestal blijft de 

afwijking beperkt tot het ach-

terhoofd en is het voorhoofd 

en gezicht vrijwel normaal. 

Het is van groot belang om 

deze craniosynostose te onder-

scheiden van de afplatting van 

het achterhoofd doordat het 

kind veel op een kant ligt

(‘positional molding’). 

Dit is geen craniosynostose en 

kan soms met fysiotherapie 

worden behandeld. Een 3D CT-

scan laat de gesloten lambda-

naad bij craniosynostose dui-

delijk zien. 

3 Scheve schedel 
of Anterieure plagiocephalie 

De scheve schedel kan als 

geïsoleerde afwijking voor-

komen, maar kan ook een 

onderdeel zijn van een cra-

niosynostosesyndroom.

Kenmerken 
Eén van de twee kroonnaden 

sluit zich te vroeg. Hierdoor 

kan de kant van het voorhoofd 

waar zich de gesloten naad 

bevindt, niet voldoende naar 

voren groeien. De bovenste 

oogkasrand staat te hoog en 

naar achteren. Als compensa-

tie proberen de hersenen meer 

uit te groeien aan de andere 

voorhoofdszijde. Ook de sche-

delbasis vertoont een asym-

metrie waardoor aan de aan-

gedane kant het oor iets lager 

staat en meer naar voren. 

Ook het jukbeen wordt aan die 

kant naar voren geduwd. Het 

jukbeen is verbonden met de 

bovenkaak, die de neus naar 

de andere kant zal duwen. 

De verhouding tussen het on-

der- en bovengebit kan afwij-

kend zijn. Oogafwijkingen, 

zoals scheelzien of een lui oog, 

komen voor waardoor kinde-

ren soms een bril moeten gaan 

dragen. Een 3D CT-scan van de 

schedel laat de gesloten kroon-

naad en de asymmetrie van de 

schedel goed zien evenals de 

afwijkende oogkas. 

Behandeling
Ten eerste is het nodig de ge-

sloten kroonnaad te openen. 

Dit kan met de minimaal-inva-

sieve techniek gevolgd door 

een redressiehelm indien het 

kind nog jong is (< 5 maanden), 

maar dit is soms niet voldoen-

de voor correctie van de asym-

metrie van het voorhoofd en 

de oogkassen. 

Daarom wordt de evolutie 

tijdens de helmtherapie strikt 

gemonitord middels 3D licht-

foto’s en bij uitblijven van vol-

doende resultaat (of wanneer

het kind te oud is voor de en-

doscopische ingreep) zullen 

de botdelen van het voorhoofd  

in model gebracht moeten 

worden. Dit geldt ook voor de 
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Bij voorkeur moeten de opera-

ties plaatsvinden als het kind 

tusen de 6 tot 12 maanden oud 

is. Aangezien het meestal om 

een syndroom gaat, zal verder 

onderzoek, controle en behan-

deling nodig zijn. 

6 Klaverbladschedel 
  of Triphyllocephalie 

Triphyllocephalie treedt op 

als onderdeel van verschil-

lende craniosynostose syn-

dromen, zoals bij het syn-

droom van Crouzon-Pfeiffer 

of het syndroom van Apert. 

Het komt geregeld familiaal 

voor. 

Kenmerken 
Bij de klaverbladschedel zij

niet één, maar vele naden 

vroegtijdig gesloten zowel 

in het schedeldak als aan de 

schedelbasis. Hierdoor zijn de 

oogkassen te klein en ondiep, 

en hebben de ogen de neiging 

om uit te puilen. 

Er kan een te kleine boven-

kaak zijn die ademhalingspro-

blemen kan geven. Ook komen 

hersenafwijkingen, die tot een 

waterhoofd (hydrocephalie) 

leiden, regelmatig voor, even-

als ontwikkelingsafwijkingen 

van de hersenen zelf waardoor 

geestelijke achterstand ont-

staat. 

Ook bij deze vorm van cra-

niosynostose is het optreden 

van verhoogde hersendruk 

vaak een complicatie en dan is 

vroegtijdig ingrijpen geboden. 

De schedelvorm is goed te 

herkennen, wat door de rönt-

genfoto en 3D CT-scan van de 

schedel bevestigd kan worden.

Behandeling 

Na de geboorte doen zich vaak 

duidelijke problemen voor, zo-

als ademhalingsstoornissen. 

Een ander acuut probleem 

kunnen de uitpuilende ogen 

zijn, waardoor het hoornvlies 

kan uitdrogen wat de ogen 

bedreigt. Daarom moet het 

kind soms op hele jonge leef-

tijd worden geopereerd. 

De oogkas wordt vergroot om 

de oogbol ruimte te geven. 

De bovenkaak wordt naar 

voren geplaatst om de adem-

halingswegen open te houden. 

Deze correctie heet ‘fronto-

faciale advancement’. 

Het hele aangezicht met de 

oogkassen en voorhoofd wor-

den in één operatie naar voren 

gebracht. Het gaat hier om een 

zeer uitgebreide operatie, met 

derhalve behoorlijke risico’s. 

Op latere leeftijd zijn meestal 

nog verdere correcties nodig. •   

Behandeling
Chirurgische correctie is wel 

mogelijk, maar niet altijd 

nodig. Het hangt af van de 

ernst van de afwijking en van 

de leeftijd van het kind. Het 

haar camoufleert de afvlakking 

bij een geringe afwijking. 

Bij kinderen jonger dan 6 

maanden wordt de minimaal-

invasieve endoscopische 

behandeling voorgesteld 

gevolgd door helmtherapie. 

Bij oudere kinderen moet het 

hele achterhoofdsbot uitge-

zaagd worden, hetgeen enig 

risico met zich meebrengt, en

na remodellering terug ge-

plaatst worden. Bij voorkeur 

wordt deze operatie uitgvoerd

als het kind tussen de 10 en 12 

maanden oud is. 

5 Torenschedel 
   of Oxycephalie

Oxycephalie is een zeld-

zame afwijking, die als een 

geïsoleerde afwijking, maar 

meestal in het kader van een 

craniosynostose syndroom 

kan voorkomen. 

Kenmerken 
Een torenschedel ontstaat 

doordat verschillende schedel-

naden te vroeg sluiten. 

Meestal zijn het de kroonnaden 

maar soms ook de pijlnaad 

en/of de voorhoofdsnaad. 

Als gevolg daarvan duwen 

de hersenen de schedel naar 

boven. Bij deze vorm van cra-

niosynostose komt verhoogde 

hersendruk vaak voor. De 3D 

CT-scan van de schedel laat de 

gesloten naden zien evenals de 

typische schedelvorm. 

Behandeling 
Aangezien het hele schedeldak 

een abnormale vorm heeft, 

zal dikwijls correctie moeten 

plaatsvinden in twee keer. In 

een eerste operatie worden

de kroonnaden geopend. 

Tevens wordt de bovenste 

helft van de oogkassen en 

het voorhoofd geremodelleerd. 

In een tweede operatie het 

achterhoofd. 

Correctie in twee keer is nodig 

omdat bij operatie van het 

voorhoofd het kind op de rug 

ligt en bij correctie van het 

achterhoofd op de buik, en 

omdat het verrichten van de 

totale correctie in één operatie 

bij een jong kind grote risico’s 

(zoals bloedverlies) met zich 

meebrengt. 
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In de zomer van 2005 is in 

Nijmegen als eerste centrum 

in Nederland deze nieuwe ope-

ratietechniek geïntroduceerd. 

Bij de endoscopische cranio-

synostose-chirurgie wordt via 

1 of 2 relatief kleine sneetjes, 

de te vroeg gesloten schedel-

naad verwijderd onder endo-

scopisch zicht (met behulp van 

een kleine camera). Aangezien 

een te vroeg gesloten schedel-

naad abnormaal is en een 

misvorming van de rest van de 

schedel veroorzaakt, is het lo-

gisch om de naad te openen.

Omdat dit al op erg jonge leef-

tijd gebeurt, wordt hierdoor 

het verder optreden van secun-

daire vormafwijkingen stopge-

zet en voorkomen. 

Wanneer de naad weer ge-

opend is, kunnen de hersenen 

weer in alle richtingen normaal 

groeien en zal de schedelvorm 

weer normaal worden. 

Deze ingreep is alleen mogelijk 

wanneer de diagnose gesteld 

kan worden op erg jonge leef-

tijd, zodat we de operatie nog 

kunnen uitvoeren voor de leef-

tijd van 6 maanden, doorgaans 

op de leeftijd van 4 maanden.

Op latere leeftijd geeft deze 

behandeling niet meer het 

gewenste resultaat. Het voor-

deel hiervan is een veilige en 

erg weinig belastende ingreep 

waarbij uw kind doorgaans 

geen bloedtransfusies nodig 

heeft. 

Een dergelijke ingreep duurt 

ongeveer 30-60 minuten. Het 

wondoppervlak is erg klein, 

er treedt meestal erg weinig 

bloedverlies op tijdens de in-

greep en er worden hierbij 

dan ook geen drains achter-

gelaten. Er is dan ook veel 

minder pijnstilling nodig, ter-

wijl nauwelijks wondzwelling 

optreedt. Bloedtoediening en 

opname op de IC is dan ook 

zelden nodig.

Reeds enkele uren na de ope-

ratie kan uw kind normaal ge-

voed worden, ook bij borst-

voeding. Ook de andere com-

plicaties zoals een scheur in 

het hersenvlies, nabloeding of 

Minimaal-invasieve 
endoscopische behandeling         
Midden jaren negentig werd de endoscopische cranio-

synostose-chirurgie in de Verenigde Staten ontwikkeld 

en inmiddels zijn op deze wijze vele honderden kinderen 

met een zeer bevredigend resultaat geopereerd.
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schade aan de hersenen, ko-

men erg weinig voor en uw 

kind kan daags na de operatie 

naar huis. 

In de praktijk is gebleken dat 

het beste resultaat bereikt 

wordt indien na het openen 

van de naad een redressie-

helm wordt gebruikt, die spe-

cifiek voor deze ingreep ont-

wikkeld is. 

De helm zorgt ervoor dat de 

groei vooral zal optreden in de 

richting die eerst belemmerd 

werd door de gesloten naad. 

Deze helm is zeer dun (6mm) 

en licht waardoor het dragen 

geen problemen oplevert. 

1 week na de operatie krijgt 

u een afspraak bij de ortho-

pediefirma ProReva in Zwolle, 

alwaar bij uw kind een redres-

siehelm aangemeten wordt. 

Deze helm is enkele dagen 

later klaar en uw kind zal deze 

helm daarna 23 uur per dag 

gaan dragen voor de komende 

9 tot 10 maanden. 

Tussentijds zullen aanpassin-

gen aan de helm volgen om 

te compenseren voor de groei 

die uw kind doormaakt. 

Doorgaans zijn er 2 tot 3 hel-

men nodig in het hele traject.

Deze zogenaamde redressie-

helm zal in een periode van 

gemiddeld 10 maanden de 

schedel ‘remodelleren’ naar de 

gewenste vorm. De evolutie 

tijdens de helmtherapie wordt 

gevolgd door het maken van 

3D lichtfoto’s die perfect weer-

geven waar en hoe de schedel 

groeit, en dat zonder röntgen-

belasting. •   
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Deze operatie wordt bij voor-

keur vóór het eerste levensjaar 

uitgevoerd. In het Craniofaciaal 

Team Nijmegen geven we er 

de voorkeur aan deze operatie 

tussen 10-12 maanden uit te 

voeren. 

Redenen hiervoor zijn: het 

schedelbot is nog dun en ge-

makkelijk vervormbaar; het 

schedelbot groeit gemakkelijk 

weer aan; kinderen zijn op 

deze leeftijd nog niet eenken-

nig hetgeen de opname ten 

goede komt; kinderen hebben 

minder angst en er zijn minder 

nachtmerries/slaapproblemen 

en voedingsproblemen bij 

thuiskomst; kinderen lopen 

meestal nog niet op deze leef-

tijd, zodat ze niet zo snel hun 

hoofd zullen stoten na de 

operatie. 

Bij de eenvoudige geïsoleerde 

craniosynostose is een enkele 

ingreep meestal voldoende, 

maar bij de craniosynostose 

syndromen zal op latere leef-

tijd nog correctie van het aan-

gezicht moeten plaatsvinden 

door de geringe groei van de 

bovenkaak. Dit gebeurt op 

latere leeftijd nadat het melk-

gebit gewisseld is voor het 

definitieve gebit.

Incidenteel volgt een tweede 

correctie van het schedeldak. 

Voor de verschillende typen 

craniosynostosen worden 

specifieke operaties toegepast 

waarbij we in het Craniofaciaal 

Team Nijmegen steeds een 

gepersonaliseerd operatieplan 

hanteren, dat we op basis van 

de 3D CT scan digitaal plannen

en virtueel ‘uittesten’. 

Zo komen we steeds tot een 

optimaal operatieplan, wat 

de nauwkeurigheid en veilig-

heid (kortere ingreep) van 

de operatie verhoogt om zo 

het op-timale resultaat te 

krijgen voor een specifieke 

patiënt.

Deze operaties duren 2 tot 

6 uur, afhankelijk van het 

type ingreep. Meestal wordt 

een zaagtandvormige huidin-

cisie van oor tot oor gemaakt, 

waarvoor het haar gedeelte-

lijk weggeschoren wordt. Het 

wondoppervlak is zeer groot. 

Alhoewel kinderen dit soort 

grote operaties goed tolereren 

en ze er slechts zelden blij-

vend letsel aan over houden, 

kunnen diverse complicaties 

ontstaan. 

Het grootste risico bij de ope-

ratie is bloedverlies. Door het 

grote wondoppervlak en de 

lange duur van de operatie 

moet er vaak bloed worden 

toegediend. Voor de operatie 

wordt daarom altijd bloed 

besteld met dezelfde bloed-

groep als van uw kind. 

Andere potentiële risico’s 

zijn: wondontsteking/hersen-

vliesontsteking, letsel van het 

hersenvlies met lekkage van 

hersenvocht onder de huid, 

hersenletsel en oogletsel. 

Dit komt allemaal echter zeer 

zelden voor en is meestal goed 

behandelbaar. 

Als ouder moet u zich er op 

instellen dat na de operatie 

een forse zwelling van het 

Open schedelreconstructie 
Wanneer craniosynostose later vastgesteld wordt en er geen 

endoscopische ingreep meer mogelijk is, dan is het nodig om 

hiervoor uitgebreidere correcties te doen. Vaak wordt volstaan 

met een schedeldakreconstructie, eventueel gecombineerd 

met een (gedeeltelijke) oogkascorrectie.
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hoofd en meestal ook van 

beide oogleden optreedt. 

Uw kind kan daardoor bijna 

onherkenbaar worden. 

Deze zwelling is het meest uit-

gesproken op de 2e dag na de 

operatie, maar begint reeds op 

de 3e dag te verbeteren en is 

grotendeels weg op de 5e dag 

na operatie. Belangrijk hierbij 

te onthouden is dat kinderen 

hiervan niet erg lijden en er 

weinig pijn bij lijken te hebben. 

Naast deze risico’s dient u zich 

te realiseren dat een chirurg 

niet de "perfecte" schedel kan 

maken, maar dat enige tijd na 

de operatie diverse bobbels

en oneffenheden aan de sche-

del  te zien kunnen zijn. Door-

gaans trekt dit in de loop van 

een jaar vanzelf bij en behoeft 

dan ook geen verdere behan-

deling. 

In verband met de potentiële

risico’s zoals hierboven be

schreven, wordt uw kind na 

een open schedelreconstruc-

tie op de kinderintensive care 

bewaakt tot de volgende och-

tend, waarna uw kind weer 

naar de afdeling teruggaat. 

Bij de operatie krijgt uw kind 

twee kleine wonddraintjes, die 

overtollig bloed moeten afvoe-

ren. Uw kind krijgt standaard 

morfine via een infuus alsme-

de paracetamol-zetpillen tegen 

eventuele pijn gedurende 4-5 

dagen. Hierdoor kan uw kind 

wat versuft zijn, maar dit komt 

het herstel alleen maar ten 

goede. Door de forse zwelling 

van de oogleden, kan het zijn 

dat uw kind enkele dagen niet 

kan zien. 

Met een fopspeen, toespreken, 

aanraking en op schoot of op 

de arm nemen zijn ze door-

gaans goed gerust te stellen. 

Reeds de dag na de operatie 

mag uw kind bij u op de arm 

en kan het eventueel ook 

borstvoeding krijgen. 

De voeding is dan ook meestal 

geen probleem. In verband 

met de infusen en kabels van 

de hartbewaking zal een ver-

pleegkundige u hierbij helpen. 

Als u uw kind normaal vast-

pakt, hoeft u niet bang te 

zijn het kind pijn te doen of 

de wondgenezing te storen. 

Onder normale omstandig-

heden kan er met de schedel 

weinig gebeuren, ook niet als 

een deel van de schedel ont-

breekt. Ook thuis na ontslag 

kunt u uw kind normaal ver-

zorgen. Wel is het verstandig 

uw kind in de eerste maanden 

na de operatie niet aan een 

vreemde oppas toe te vertrou-

wen, maar zelf voor de verzor-

ging zorg te dragen. 

Doorgaans worden er zelfop-

lossende hechtingen gebruikt, 

die niet verwijderd hoeven te 

worden. Soms worden er hecht-

pleisters gebruikt, die u zelf 

(of de huisarts) 8 dagen na de 

operatie kan verwijderen. 

De kinderen worden meestal 

tussen de 3e en 6e dag na de 

open schedelreconstructie uit 

het ziekenhuis ontslagen.

Bij thuiskomst kunt u gecon-

fronteerd worden met het feit, 

dat uw kind aan een trauma 

is blootgesteld. Ten gevolge 

van de operatie, de zieken-

huisopname en alles wat hier-

omheen gebeurt, kan uw kind 

nachtmerries, verlatingsangst 

of problemen met de voeding 

hebben. 

Ook kan het een ander gedrag 

vertonen gedurende enkele 

dagen tot weken. 

Doorgaans blijft dit bij kinde-

ren die vroeg geopereerd zijn 

(bv. op de leeftijd van een half 

jaar) zeer beperkt, terwijl dit 

bij kinderen van 1 jaar oud 

soms een probleem kan zijn. 

Heb hiermee vooral geduld 

en accepteer het als iets wat 

een normale reactie is op het 

gebeurde. • 
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3D Lab
In het 3D Lab in Nijmegen 

worden van het kind 3D- 

lichtfoto’s gemaakt, zowel 

preoperatief als op vaste tijd-

stippen postoperatief, om zo 

de evolutie van de schedelgroei 

tijdens de helmtherapie, 

maar ook daarna te kunnen 

monitoren zonder gebruik 

te hoeven maken van schade-

lijke röntgenstraling. 

3D vorm evaluatie 
zonder textuur

Kleuren geven 
groeiregio's aan

de groei tussen verschillende 3D foto's 
wordt vergeleken

lengte, breedte en 
index- metingen

3D foto

Daarnaast wordt binnen het 3D-

lab de preoperatieve planning van 

open schedeldakreconstructies 

gepland, waarbij het optimale 

operatieplan voor elke specifieke 

patient wordt bepaald en virtueel 

uitgetest.

Dit vooraf gemaakt operatieplan 

verkort de daadwerkelijke opera-

tie aanzienlijk hetgeen de kans op 

complicaties sterk 

verkleint. •              
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uw kind gemaakt waarmee de 

evolutie van de schedelvorm 

bekeken en geëvalueerd kan 

worden. 

Nieuwe CT scans worden al-

leen gemaakt indien daar een

goede reden voor is om zo 

röntgenbelasting te vermijden. 

Incidenteel kan het gebeuren, 

dat een hernieuwde reden 

voor operatie gezien wordt. 

In het Craniofaciaal Team Nij-

megen willen we erg graag 

korte lijntjes houden met de

(ouders van) patienten. 

Daarnaast leert de ervaring 

dat lotgenotencontact erg 

waardevol kan zijn, zowel 

praktisch (welke rompertjes 

bij helmtherapie etc) als psy-

chologisch ondersteunend. 

Daarom wordt aan elk ouder-

paar bij de eerste consulta-

tie voorgesteld om (gratis) 

deel te nemen aan de online, 

beschermde 

community 

waar enkel 

ouders van 

patienten 

toegang toe 

hebben. Deze community be-

vat veel infomatie, maar ook 

veel lotgenoten-verhalen met 

foto’s, de mogelijkheid om met 

elkaar te chatten, én de moge-

lijkheid om snel een vraag te 

stellen aan de behandelaren (af-

geschermd voor de anderen). 

Op die manier kunnen tussen-

tijdse vragen snel gesteld en 

beantwoord worden. •
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Tijdens dit bezoek wordt de 

wondgenezing gecontroleerd. 

Ook wordt eventueel de pas-

vorm van de eerste helm ge-

controleerd en wordt er een 

3D lichtfoto ter opvolging 

gemaakt.

Vervolgens worden de verdere 

controles verricht op het multi-

disciplinaire spreekuur van het 

Craniofaciaal Team Nijmegen. 

Op dit laatste multidisciplinaire 

spreekuur ziet u zowel de kin-

derneurochirurg als de Mond-, 

Kaak-, aangezichtschirurg, die 

uw kind gezamenlijk geope-

reerd hebben, terwijl ook 

andere specialisten naar uw 

kind kijken indien nodig (plas-

tisch chirurg, orthodontist, 

KNO-arts, logopedist).

 

Deze controles vinden plaats 3 

maanden na de operatie en 

op de leeftijd van 1 jaar, 2 jaar, 

4 jaar, 9 jaar, 15 jaar en 17 jaar. 

Bij een endoscopische ingreep 

vinden daarnaast 3 maandlijks 

controles plaats totdat uw kind 

klaar is met de helm. 

Op de leeftijd van 5/6 jaar 

vindt er een controle plaats bij 

de orthodontist om de gebits-

ontwikkeling in kaart 

te brengen. 

Op de leeftijd van 2 en 4 jaar 

wordt er weer gescreend op 

verhoogde hersendruk door de 

oogarts. Bij de controle op het 

spreekuur wordt u gevraagd 

hoe het met uw kind is gegaan 

en hoe het gaat met de alge-

hele ontwikkeling op moto-

risch/taal/spraak gebied. 

Er wordt naar uw kind gekeken 

en er worden 3D lichtfoto’s van 

De controles na de operatie volgen een vast patroon. 

Zes weken na de operatie krijgt uw kind een controle-

afspraak op de polikliniek kinderneurochirurgie. 

Operatie 
achter de rug, en nu?
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Omdat er diverse uitingsvor-

men zijn, is er geen standaard-

behandeling, maar is deze juist 

zeer individueel op de afzon-

derlijke patiënt toegesneden. 

Dit maakt dat het geven van 

informatie over het ziekte-

beeld maatwerk is en deze 

tekst zal dan ook niet in ieders 

behoefte aan informatie over 

zijn of haar kind voorzien. 

Nadere uitleg zal dan ook door 

de behandelende arts worden 

gegeven. 

Omdat craniosynostose een 

zeer zeldzame ziekte is, is de

zorg voor craniosynostose in 

Nederland geconcentreerd in

twee expertisecentra namen-

lijk het ErasmusMC te Rotter-

dam en het Craniofaciaal Team 

Nijmegen. 

European Reference 
Network
De Nederlandse regering 

heeft, in samenwerking met 

patiënten vereniging Laposa, 

beide centra benoemd als 

expertisecentrum waarbinnen 

de zorg voor craniosynostose 

moet plaatsvinden omwille 

van de aanwezige expertise ter 

zake. Daarnaast maken beide 

centra ook actief deel uit van 

het Europese Referentie Net-

werk (ERN) CRANIO dat de 

zorg voor craniosynostose 

(naast andere zeldzame ziek-

ten) in heel Europa naar een 

hoger niveau wilt tillen door 

internationale samenwerkings-

verbanden op te zetten, zowel 

wat betreft patientenzorg als 

wat betreft onderzoek. 

 www.ern-cranio.eu

Meer informatie?
LAPOSA
Dit is de landelijke patiënten- 

en oudervereniging voor sche-

del- en/of gezichtsafwijkingen. 

Laposa geeft voorlichting, 

steun en advies op medisch, 

psychisch, juridisch en sociaal 

terrein, ter bevordering van 

het welzijn van patiënten met 

schedel- en aangezichtsafwij-

kingen en van hun ouders. 

Laposa organiseert en stimu-

leert onderling contact en uit-

wisseling van ervaringen. 

 www.laposa.nl

ProReva 

Wij werken nauw samen met 

ProReva voor de helmtherapie 

na endoscopische craniosynos-

tose ingreep. 

 www.proreva.nl

Ronald McDonald Huis 
Een Ronald McDonald Huis 

biedt ‘een thuis ver van huis’ 

aan ouders van ernstig zieke 

kinderen, vlakbij het zieken-

huis.

In een Huis kunnen de ouders 

koken, eten, slapen en televisie 

kijken. Net als thuis. Vlakbij 

het Amaliakinderziekenhuis is 

er een Ronald McDonald huis.

 www.ronaldmcdonald.nl

Blog Matz  
Matz onderging een endosco-

pische ingreep en helmthera-

pie ter behandeling van een 

bootschedel. Zijn verhaal kunt 

u lezen in de blog.

Craniosynostose is een ingewikkeld ziektebeeld waar-

van de oorzaak nog maar ten dele bekend is. 

De behandeling is net zo complex en er komt een veel-

heid van specialisten aan te pas.

Wist je dat? 
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Colofon

Klachten
Als u klachten of problemen 

heeft, bespreek die dan in eer-

ste instantie met één van de le-

den van het Craniofaciaal Team 

Nijmegen. 

Komt u er samen met de mede-

werker(s) niet uit? Of praat u 

liever niet met de betrokken 

medewerker? Dan kunt u zich 

wenden tot onze klachtenbe-

middelaars.

De klachtenbemiddelaar luistert 

naar u en bespreekt samen 

met u wat voor u de beste weg 

is. De klachtenbemiddelaar 

werkt onpartijdig en onbevoor-

oordeeld en heeft een geheim-

houdingsplicht.

Om uw klacht te melden, kunt 

u gebruik maken van het digi-

tale klachtenformulier op de 

website van het Radboudumc. 

U kunt ook een brief schrijven, 

telefonisch een klacht melden 

of deze persoonlijk bespreken 

bij een klachtenbemiddelaar.

Adres:
Radboudumc

628 Afdeling Klachten-

bemiddeling

Antwoordnummer 540

6500 VC Nijmegen

Telefoon (024) 361 31 91

Bezoekadressen
Poli Kinderneurologie*

Polikliniek Kinderneurochirurgie

en Jeugdigen 

Geert Groteplein Zuid 10

6525 GA Nijmegen

volg route 787, 788, 790 (*)

Polikliniek MKA
Radboudumc hoofdingang

Geert Groteplein Zuid 10

6525 GA Nijmegen

volg route 562

Verpleegafdeling
Het Strand, De Vuurtoren

Radboudumc hoofdingang

Geert Groteplein Zuid 10

6525 GA Nijmegen

Tot slot

Met dank aan alle patiënten 

en hun ouders die 

toestemming hebben gegeven 

voor gebruik van hun foto's.

Bron

Nederlandse Vereniging voor 

Neurochirurgen 

www.nvvn.org

tekst aangpast door Dr. E.J. van 

Lindert  en Dr. H.H.K. Delye
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