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1. INTRODUCTIE, MISSIE EN VISIE

Ondanks de reductie in reguliere zorg ten behoeve van de COVID-19 pan-
demie, hebben we in 2020 vrijwel alle craniofaciale operaties bij nieuw 
verwezen kinderen kunnen uitvoeren. De electieve operaties die op latere 
leeftijd worden uitgevoerd zijn wel deels uitgesteld, maar in vergelijking 
met 2019 is het een beperkte reductie.

Op Europees niveau wordt eveneens gestreefd naar een optimale zorg 
voor mensen met een zeldzame aandoening en is in maart 2017 een offi-
ciële start gemaakt met 24 netwerken van gespecialiseerde teams die sa-
menwerking rondom zeldzame en complexe aandoeningen: de European 
Reference Networks. Het European Reference Network for Craniofacial 
Anomalies and ENT Disorders wordt gecoördineerd door Irene Mathijs-
sen namens het Erasmus MC. Totaal zijn er 29 Europese ziekenhuizen die 
deelnemen, naast wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisa-
ties. Een belangrijke taak voor dit netwerk is om hoogwaardige zorg voor 
patiënten met craniofaciale aandoeningen ook beschikbaar te maken 
voor de Europese landen waar deze zorg minder sterk is georganiseerd. 
Door de Brexit zullen de Britse centra gedwongen worden om uit de 
European Reference Networks te stappen per 1 januari 2021, maar wordt 
alles gedaan om de samenwerking met hen in stand te houden. In 2020 
zijn 8 nieuwe centra toegetreden als “affiliated center” uit Denemarken, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen en Slovenië. 

In 2020 is de gereviseerde Nederlandse richtlijn craniosynostose goed-
gekeurd door de wetenschappelijke verenigingen en overgenomen als 
Europese richtlijn door de ERN-CRANIO. De Europese richtlijn voor de 
behandeling van craniofaciale microsomie is dit jaar gepubliceerd als 
Open Access, zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Richtlijnen zijn 
belangrijke instrumenten om goede kwaliteit van zorg te borgen. Voor 
het komende jaar streven we binnen de ERN-CRANIO ernaar om voor 
meer craniofaciale aandoeningen richtlijnen te ontwikkelen.

Namens het craniofaciale team

Met trots presenteren we u het 12e jaarverslag van het Craniofaciaal Centrum Nederland, waarin we een overzicht 
geven van alle team activiteiten voor wat betreft medische zorg, organisatie, onderwijs en onderzoek naar aangeboren 
craniofaciale afwijkingen. Het Erasmus MC behandelt deze patiënten al ruim 40 jaar en is erkend als het nationale 
expertise centrum voor craniofaciale afwijking door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 1995. 
Het is onze missie om het team de best mogelijke zorg te laten bieden voor patiënten met een aangeboren 
craniofaciale afwijking. 

Prof. dr. Irene  
M.J. Mathijssen
plastisch chirurg

Prof. dr. Eppo Wolvius
kaakchirurg

Dr. Marie-Lise  
C. van Veelen
neurochirurg



2. HET TEAM: LEDEN, BIJEENKOMSTEN EN ORGANISATIE

De meeste activiteiten van het Craniofaciaal Centrum Nederland vinden 
plaats in het Sophia Kinderziekenhuis. Volwassen patiënten worden behandeld 
op de centrumlocatie van het Erasmus MC door dezelfde specialisten, waardoor 
een optimale transitie van zorg is geborgd. Het hoofd van het craniofaciale 
centrum is plastisch chirurg Irene Mathijssen. 

De coördinatie van klinische zorg binnen het team en de patiënten en ouders 
en tussen het team en andere zorgverleners wordt gedaan door verpleegkundig 
specialisten Hansje Bredero, Jacoba Kats en Elin Weissbach. Hansje ging dit jaar 
definitief met pensioen, na extra inzet vanwege de COVID zorg, en Jacoba en 
Elin behaalden hun titel verpleegkundig specialist.



Plastisch chirurgen

    

Prof. dr. Irene M.J. Mathijssen        Dr. Sarah L. Versnel                           Dr. Mieke M. Pleumeekers

Irene Mathijssen is secretaris en penningmeester van de International Society 
of Craniofacial Surgery, coördinator van het European Reference Network voor 
Rare Craniofacial Anomalies and ENT Disorders en voorzitter van de werkgroep 
Richtlijn Craniosynostose.

Sarah Versnel is vice-coördinator van de ERN CRANIO en leidt de werkgroep 
Treacher-Collins. 

Neurochirurgen

Drs. T.H. Rob de Jong             Drs. Jochem K.H. Spoor         Dr. Marie-Lise C. van Veelen
(kinderen)               (kinderen)                           (kinderen en volwassenen) 

Dr. Iain K. Haitsma  
(volwassenen)

TEAMLEDEN

Binnen het European 
Reference Network 
voor Rare Craniofacial 
Anomalies and ENT 
Disorders leidt Marie-Lise 
van Veelen de werkgroep 
craniosynostose.



Kaakchirurgen

Prof. dr. Eppo B. Wolvius              Dr. Maarten J. Koudstaal
 
Binnen het European Reference 
Network voor Rare Craniofacial
 Anomalies and ENT Disorders 
leidt Eppo Wolvius de werkgroep 
craniofaciale microsomie.

Keel-, neus- en oorartsen

Drs. H.H.W. (Jet) de Gier                 Dr. A. Paul Nagtegaal                    Dr. Frank R. Datema
(kinderen)                                          (volwassenen)                                 (volwassenen)
  

Dr. Bas Pullens                                  Dr. Marc P. van der Schroeff          Drs. Laura L. Veder                         Drs. Simone E. Bernard
(kinderen)                                          (kinderen)                                          (kinderen)                                        (kinderen)
 
Binnen het European Reference 
Network voor Rare Craniofacial 
Anomalies and ENT Disorders is 
Bas Pullens voorzitter van het 
onderdeel ENT Disorders.



Oogartsen en orthoptist

Dr. Nicole C. Naus                             Dr. Sjoukje E. Loudon                     Marieke A.J. Telleman
                                                   orthoptist

Kinderarts

Drs. G.C.B. (Karen) Bindels-de Heus  

Intensive care kinderartsen

Drs. Linda J.A. Corel                        Dr. Koen F.M. Joosten                      Drs. Gwen G.M. van Heesch



Kinderanesthesiologen

Drs. Antonia Gonzalez Candel     Drs. Andreas Machotta                  Drs. Agi Török
        

Orthodontisten

Drs. Stephen T.H. Tjoa                     Dr. Paola L. Carvajal Monroy

Klinische genetica

Dr. Annelies J.E.M.M. Klein           Dr. Ans M.W. van de Ouweland
Associate professor                       Laboratoriumspecialist

Klinisch geneticus

Dr. Marieke F. van Dooren



Plastisch chirurgen - handchirurgie

Dr. Christianne A.                              Dr. Ernst Smits 
van Nieuwenhoven 

        

Kinderpsycholoog

Dr. Jolanda M.E. Okkerse

Kinderradioloog

Drs. Marjolein H.G. Dremmen 

Kinderneuroloog

Dr. Rinze F. Neuteboom

Kinderpsychiater

Drs. Gwen C. Dieleman  

Maatschappelijk werker en systeemtherapeut

Francien Meertens



Verpleegkundig specialisten

Hansje H. Bredero-Boelhouwer       Jacoba Kats                                      Elin Weissbach

Logopedisten

Drs. Henriette G. Poldermans      Dr. Marie-Christine J.P Franken      Lindsey Heijkoop      Drs. Marloes Streppel
                                                              Klinisch linguïst-logopedist

Prenatale diagnostiek

Nina C.J. Peters



Centrum voor Thuisbeademing en Ademhalingsstoornissen bij kinderen

Trudi G.A. Taat-Krakeel                  Cindy L.J. Joosen                              
Verpleegkundig specialist            Verpleegkundig specialist           

Mirjam D. Zondag                           Annemarije A. van der Knaap        Sandy Verwest
Verpleegkundig consulent           Verpleegkundig consulent         Verpleegkundig consulent



Secretariaten

Perlita A.van Woerkom                 Marleen Bergman van der Padt     Joan Boller
Secretaresse plast. chirurgie            Secretaresse plast. chirurgie           Secretaresse neurochirurgie

Sandy S. Lucouw                              Gladys E.A. Mijnals                         Jennifer J.E. Friedrich
Secretaresse oogheelkunde            Secretaresse orthodontie                Assistente orthodontie

Poliklinieken-assistenten

Conny Grootveld                            Anne Marie C. de Vries 
 

Marloes E. de Bloeme



BIJEENKOMSTEN EN ORGANISATIE

Craniofaciaal spreekuur

Elke week worden er 3 tot 4 craniofaciale 
spreekuren gehouden door de plastisch 
chirurgen, neurochirurgen en verpleegkun-
dig specialisten voor de intake van nieuwe 
patiënten en voor de follow-up van bekende 
patiënten. De verpleegkundig specialist 
organiseert de geïndiceerde consulten en 
onderzoeken, zoals de afspraken bij de oog-
arts, KNO-arts en klinische geneticus en 
begeleid het maken van een 3D-CT scan 
zonder narcose. Voorafgaand aan dit bezoek 
neemt zij telefonisch contact op met de 
ouders om een inventarisatie van het 
probleem te maken en om de ouders voor 
te bereiden op dit bezoek. Gedurende het 
behandeltraject is de verpleegkundig 
specialist laagdrempelig bereikbaar voor 
de patiënt en ouders voor elk type vraag 
per e-mail, skype of telefoon.

Multidisciplinair 
craniofaciaal team spreekuur

De patiënten met de meer complexe afwij-
kingen – met name syndromale craniosy-
nostose, aangezichtsspleten, craniofaciale 
microsomie en Treacher Collins syndroom 
– worden gezien op het multidisciplinaire 
teamspreekuur. Dit spreekuur wordt 1 maal 
per maand gehouden en daarbij zien de 
plastisch chirurg, mond-, kaak- en aange-
zichtschirurg, orthodontist, verpleegkundig 
specialisten en maatschappelijk werker 
de patiënten tegelijkertijd. Wanneer nodig 
wordt de patiënt die dag ook beoordeeld 
door de neurochirurg, oogarts, KNO-arts 
en (preverbale) logopedist. De teamleden 
bespreken iedere patiënt in het uur vooraf-
gaand aan het spreekuur om een behandel-
plan op te stellen. 

Op de dagen van het multidisciplinaire 
spreekuur wordt altijd een team bespre-
king gehouden waarin alle relevante zaken 
betreffende patiëntenzorg (individueel of 
algemeen), organisatie, onderwijs en onder-
zoek worden besproken. 

LTS spreekuur 

Patiënten met een complex probleem van de 
luchtwegen en aanverwante voedingspro-
blemen worden hier gezien door de kinder-
IC arts, de KNO-arts en de logopedist, 
gespecialiseerd in slikstoornissen. Alle 
kinderen met een tracheacanule komen 
jaarlijks op dit spreekuur, evenals alle 
kinderen met Robin sequentie volgend op 
hun klinisch ontslag. 
Er is een overlap tussen de leden van dit 
team en het craniofaciale team waarmee de 
afstemming van zorg goed is geborgd. Het 
LTS spreekuur wordt tweewekelijks gehou-
den.

OSA bespreking

Een aanzienlijk deel van de patiënten met 
een craniofaciale afwijking hebben ademha-
lingsproblemen gedurende de slaap, ook wel 
obstructieve slaap apneus (OSA) genoemd. 
Deze ademhalingsproblemen worden vooral 
veroorzaakt door anatomische afwijkingen 
van de bovenste luchtwegen en zijn zeer 
frequent aanwezig bij patiënten met Apert, 
Crouzon en Treacher Collins syndroom. Alle 
patiënten die een risico hebben op OSA wor-
den minstens jaarlijks hierop gescreend door 
middel van een slaapstudie die thuis of in 
het ziekenhuis wordt gedaan. In de maande-
lijks OSA bespreking worden de resultaten 
van de slaapmetingen doorgenomen met 
de plastisch chirurgen, IC-kinderartsen, 
KNO-artsen, mond-, kaak- en aangezichts-
chirurgen en verpleegkundig specialisten 
om een behandelplan op te stellen. 



3. KLINISCHE FEITEN EN CIJFERS

Type en aantal operaties naar diagnose: 

Dit jaar werden 163 intracraniële procedures uitgevoerd bij 116 patiënten en 112 extracraniële procedures bij 107 patiënten uitgevoerd.

Intracraniële operaties (n=163) Sophia (160) Centrumlocatie (3)
Fronto-orbitale correctie 28
Fronto(orbito)biparietale correctie 4
Bipariëtale(-occipitale) correctie 5
Occipitale correctie 3
Veren plaatsen voor sagittaal naad synostoses 38
Veren plaatsen voor occipitale expansie 2
Veren plaatsen voor unicoronale/FS synostose 2
Veren plaatsen voor lambdoid synostose 1
Monobloc 1
Facial bipartition 1
Verwijderen intracraniële cyste of cele 5
Inbrengen van ICP meter 8
Externe shunt 3
Ventriculaire shunt inbrengen/revisie 7
Verwijderen van veren of midface distractoren 44
Sluiten schedeldefect met bottransplantaat 4
Herstel schedelcontour met PEEK implantaat 2
Herstel dura defect 4
Orbitale box correctie 1

Extracraniële procedures (n=112) Sophia (64) Centrumlocatie (48)
Cement onlay schedel/PEEK 3 3
Reductie fibreuze dysplasia 2
Le Fort I 1
Bimaxillaire correctie 3
Mandibula distractie 3 1
Mandibulaire advancement 1
Ankylose correctie 1
Orbitacorrectie 1 1
SARME 3
Kinplastiek 2
Verwijderen/aanpassen distractoren 5 4
Torticollis correctie 1
Ptosis ooglid correctie 8 9
Strabismus correctie 2
Ooglid/wang/hals reconstructie 4
Oorschelpreconstructie 3 3
Neus (en lip) reconstructie 4
Excisie dermoïd cyste/bijoor/neurofibroom 32 4
Palatum sluiting 1 2
Lipofilling gelaat 3 
Botopbouw mandibula 2



Diagnoses patiënten (n=107) extracraniële procedure Sophia (62) Centrumlocatie (45)
Apert syndroom 1 2
Muenke syndroom 3
Saethre-Chotzen syndroom 1
Facial cleft 9 2
Craniofrontonasaal syndroom 1
Sagittaal naad synostose 1
Metopica naad synostose 2 1
Unicoronale naad synostose 2 1
Multisuturale craniosynostose 1
Treacher Collins/Nager syndroom 2 7
Overige craniofaciale syndromen 1 1
Fibreuze dysplasia 2
Craniofaciale microsomie 2 3
Congenital nervus facialis uitval 1
Syngnatie/TMJ afwijking 2
Dermoïd cyste/nasaal glioom 12
Kieuwboog restant 9
Microtie, geïsoleerd 1
Cup ear 2 3
Neurofibromatose 3 2
Vasculaire/lymfatische afwijking gelaat 2 2
Ooglid ptosis congenitaal 8 8
Hemifaciale atrofie (Parry Romberg) 4
Hemifaciale hypertrofie 1
Torticollis 1
Palatum anomalie 1

Diagnoses patiënten (n=116) intracraniële procedure Sophia (113) Centrumlocatie (3)
Sagittaal naad synostose 58 1
Metopica naad synostoses (4 syndromaal) 13
Unicoronale naad synostose 8
Unilambdoïd naad synostoses 2
Frontosphenoidaal naad synostoses 3
Multisuturale craniosynostose 6
Apert syndroom 5
Crouzon syndroom 6
Muenke syndroom 2
Saethre-Chotzen syndroom 1
Craniofrontonasaal syndroom 1
Overige syndromale craniosynostose 4
Craniofaciale cleft 1
Intracraniële cyste of cele 4
Sinus pericranii 1



NIEUWE VERWIJZINGEN

In 2020 werden 125 nieuwe patiënten met bewezen craniosynostose verwezen naar ons centrum:

Bij 80 nieuw verwezen patiënten werd een operatieve indicatie gesteld;  43 sagittaal,  13 metopica 
(4 syndromaal), 9 unicoronaal,  2 unilambdoïd, 3 frontosphenoïdaal, 5 multisuturale craniosynostose, 
1 Muenke syndroom, 1 Saethre-Chotzen syndroom, 1 Crouzon syndroom en 2 Apert syndroom. 
Bij slechts drie van de patiënten met craniosynostose werd de diagnose prenataal gesteld: twee 
kinderen met sagittaal naad synostose waarbij in het gezin sprake was van familiaire scaphocephalie en 
één kind met multisuturale craniosynostose. 

Van de 80 patiënten met craniosynostose die hun eerste craniofaciale operatie ondergingen was de timing van 
de ingreep volgens protocol te laat bij vier patiënten (5%) vanwege late verwijzing en dit betrof twee kinderen 
met sagittaal naad synostose, een kind met lambdoïd naad synostose en een kind met multisuturale synostose. 

Nieuwe verwijzingen (n=45) waarvoor geen operatie-indicatie 
werd gesteld betroffen:
a 30 kinderen met een matig tot ernstige presentatie 
     van metopica naad synostose
a 7 patiënten met Saethre-Chotzen syndroom waarbij bij 
     3 (nog) geen craniosynostose is opgetreden. 
a 5 patiënten die laat zijn verwezen en zonder tekenen van  
     verhoogde hersendruk (2 sagittaal synostose,  1 unicoronale  
     synostose; 1 Crouzon; 1 Muenke zonder craniosynostose) 
a 1 patiënt met sagittaal synostose en multipele congenitale  
     afwijkingen
a 1 patiënt met multisutuur synostose door microcephalie
a 1 ouderpaar voor counselling waarbij moeder en het  
     ongeboren kind CFNS hebben

Ons team is meer terughoudend geworden bij het stellen van 
de operatie-indicatie bij patiënten met een minder ernstige 
presentatie van metopica naad synostose. Dit conservatieve 
beleid is een internationale trend bij de grotere craniofaciale 
centra en past bij het lage risico op het ontwikkelen van 
verhoogde hersendruk bij wigschedels en de natuurlijke neiging 
van de vormafwijking om spontaan te verbeteren. 
Vijf kinderen met craniosynostose die aanvankelijk in het AMC 
zijn geopereerd werden verwezen voor verdere follow-up.

Diagnoses van nieuw verwezen patiënten waarbij 
(nog) geen operatie indicatie bestaat (n=16)
Facial cleft 1
Treacher Collins 6
Craniofaciale microsomie 3
Fibreuze dysplasia 3
Cleidocraniale dysostosis 1
Aplasia cutis 2
Greig syndroom 1
Coup de sabre 1
Frontonasale dysplasia 2
Facialis parese 1

In het afgelopen jaar werd twee maal een operatie 
geannuleerd vanwege een tekort aan IC-verpleegkundigen.



COMPLICATIES

Meer dan gebruikelijke bloedtransfusie
De definitie van meer dan gebruikelijke hoeveelheid bloedtransfusie is: 1 of meer unit bloed bij verwijderen veren, 
2 of meer bij inbrengen veren of verwijderen interne distractoren, 3 of meer bij een reguliere open schedelcorrectie, 
4 of meer bij een midface correctie. 

Bij geen van de 163 intracraniële ingrepen waren meer dan de gebruikelijke hoeveelheden units voor bloedtransfusies nodig.     

Algemeen
In 32 van de 163 intracraniële ingrepen trad een complicatie op (19,6%), bij 21 van de 116 patiënten (18,1%). 
In 14 gevallen was een heroperatie nodig

Voor de extracraniële ingrepen was het totaal aan complicaties waarvoor een interventie nodig was 3 van de 
112 procedures (2,7%) in 3 van de 107 patiënten (2,8%). 

Complicatie aantal gevolgen
Durascheur, hersteld tijdens de ingreep 13 1 heroperatie
Persisterend liquorlekkage 5 5 heroperaties (3 patiënten)
Growing skull fracture/pseudo meningocele 3 2 heroperaties (1 patiënt)
Epidurale bloeding bij ICP meting 1 heroperatie
Disconnectie/infectie shunt/klepfalen 4 3 heroperaties (3 patiënten)
Wondinfectie/dehiscentie 4 2 heroperaties, 1 langer verblijf (4 patiënten)
Onvoldoende resultaat 2 1 heroperatie
Stridor na detubatie 1 langer verblijf

Complicatie aantal gevolgen
Wondinfectie 1 antibiotica
Relapse na mandibula distractie 1 geen decannulatie
Recidief cyste 1 heroperatie



4. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

THESIS

Robbin de Goederen
Craniosynostosis: The brain & sleep
4 september 2020
Promotoren: Koen Joosten en Irene Mathijssen



WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSLIJNEN

Onderzoek bij jongeren met zichtbare aandoeningen

Promovendus: Marije van Dalen
Supervisoren: Jolanda Okkerse, Lisbeth Utens, Manon Hillegers, Suzanne Pasmans, Maarten Koudstaal 
en Irene Mathijssen
Samenwerking: Heidi Williamson, Centre for Appearance Research, University of West England, Bristol. 
Tevens wordt samengewerkt met 19 patiëntenverenigingen.

YP Face It (Face It voor jongeren): vaststellen van de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en effectiviteit 
van een online psychotherapeutische interventie voor adolescenten met een zichtbare aandoening. 

Onderzoeksprojecten syndromale craniosynostose

I. Obstructieve slaap apneu (OSA)    

Promovendus:  Sumin Yang
Supervisors: Irene Mathijssen, Koen Joosten, Bas Pullens, Eppo Wolvius, Sarah Versnel
Samenwerking: prof Robert Tasker, Harvard Medical School and Boston Children’s Hospital, 
Boston 

Deze prospectieve klinische trial voor patiënten met een syndromale of complexe craniosynostose 
van 0 tot 18 jaar begon in januari 2007 en op dit moment zijn ruim 300 patiënten geïncludeerd. De 
prevalentie van OSA is met name hoog in Apert en Crouzon syndroom. Het natuurlijk beloop van OSA, 
de consequenties voor neuropsychologische functioneren en de interactie met intracraniële druk en 
Chiari I malformatie en de lange termijn resultaten van behandeling zijn onderwerp van studie. 



II. Verhoogde intracraniële druk (ICP), hersenafwijkingen en uitkomsten van behandeling

Masterstudent: Jip Mulders  
Promovendi: Joyce Florisson, Priya Doerga, Nine de Planque, Bianca den Ottenlander, Alexander Wilson
Supervisors: Irene Mathijssen, Marjolein Dremmen, Henri Vrooman, Maarten Lequin (UMCU) en 
Marie-Lise van Veelen
Samenwerking: prof Richard Hayward, Great Ormond Street Hospital for Children, Londen; prof Robert 
Tasker, Harvard Medical School and Boston Children’s Hospital, Boston; dr John Persing en dr Derek 
Steinbacher, Yale New Haven Health, Boston.

Patiënten met een syndromale of complexe craniosynostose hebben een diagnose-specifiek risico 
op het ontwikkelen van verhoogde ICP. Dit risico blijft vooral hoog in Crouzon syndroom ondanks 
een schedelexpansie in het eerste levensjaar. De precieze oorzaak of voorspellende factoren zijn 
nog niet bekend. 

III. Neurocognitief functioneren en gedrag

Promovendus: Marianne Maliepaard
Supervisors: Jolanda Okkerse, Jaap Oosterlaan (VU, Amsterdam), en Irene Mathijssen

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe vaak (neuro)cognitieve- en gedragsproblemen 
voorkomen bij kinderen met een syndromale of complexe craniosynostose in de leeftijd van 6 tot 
en met 12 jaar. Daarnaast zal worden nagegaan of het neurocognitief functioneren en het gedrag 
samenhangt met bepaalde medische factoren, zoals de aanwezigheid van hersenafwijkingen, 
obstructief slaap apneu, genotype en diagnose. Dit project is een samenwerking tussen de 
afdelingen plastische chirurgie en psychologie. 



IV. Genetische achtergrond

Promovendus: Linda Gaillard, Filipa Madancos Duarte 
Supervisors Marieke van Dooren, Ans van den Ouweland, Annelies de Klein, Irene Mathijssen, Jeroen van de Peppel, 
Han van Neck, Peter van der Spek, Sigrid Swagemakers
Samenwerking: prof Andrew Wilkie, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford en dr Karen Liu, King’s College London

Syndromale craniosynostose kan veroorzaakt worden door afwijkingen in de fibroblast groeifactor receptor (FGFR) genen 
1, 2 en 3 en afwijkingen in het TWIST1 gen. Er resteert echter nog altijd een groot aantal patiënten met een duidelijke 
syndromale vorm van craniosynostose of aangezichtsspleet waarbij geen bekende mutatie wordt gevonden. 
In samenwerking met de afdelingen Bioinformatica en Klinische Genetica wordt onderzoek gedaan om de genetische 
oorzaak hiervan te ontdekken. 

V. DNA herstel in Crouzon syndroom

Jeroen van de Peppel, John van der Oost (Universiteit van Wageningen), Hans van Leeuwen, Irene Mathijssen

Recent zijn nieuwe technieken ontwikkeld, gebaseerd op het immunsysteem van prokaryoten CRISPR/CAS genaamd, 
die ons in staat kunnen stellen om op termijn genetische mutaties te repareren. Dit streven is de stip aan de horizon 
en dit project probeert daar stap voor stap naar toe te werken vanuit basale onderzoeken. 

VI. Gebitsontwikkeling

Promovendus: Robert Choi
Supervisors: Eppo Wolvius, Edwin Ongkosuwito (RadboudUMC)

In tegenstelling tot Apert en Crouzon syndroom is het midface beter ontwikkeld bij Saethre-Chotzen en Muenke 
patiënten. Kennis over de maxilla en tanden bij patiënten met Saethre-Chotzen en Muenke syndroom is nauwelijks 
aanwezig. 
Het is dus grotendeels onbekend welke afwijkingen zich voordoen en in welke ernst. Het doel van deze studie is om het 
type afwijking, de ernst ervan en de frequentie van voorkomen te bepalen en te vergelijken met de normale populatie. 



Onderzoeksprojecten geïsoleerde craniosynostose
I. Trigonocephalie, visuele problemen en hersenafwijkingen

Masterstudent: Diede Wijnbergen 
Promovendi: Linda Gaillard en Sumin Yang
Supervisors: Irene Mathijssen, Sjoukje Loudon, Marjolein Dremmen, Esther Bron, Henri Vrooman

Kinderen met een wigschedel lijken vaker oogafwijkingen te hebben. Om dit te verifiëren worden de oogheelkundige 
bevindingen bij deze groep kinderen geanalyseerd. Tevens wordt de hersenaanleg en doorbloeding van kinderen met 
trigonocephalie vergeleken met die van een controle groep. De resultaten van chirurgie op langere termijn wordt beoordeelt 
met behulp van 3D-fotogrammetrie om te beoordelen of en in welke mate esthetische verbeteringen worden behaald. 

II. Scaphocephalie, resultaten van diverse chirurgische technieken

Master studenten: Melissa Kurniawan
Promovendus: Tarek Abdel-Alim
Supervisor: Gena Roshchupkin, Marie-Lise van Veelen, Irene Mathijssen

Premature sluiting van de sagittaal naad resulteert in een scaphocephalie. Deze aangeboren afwijking wordt veelal als een 
primair esthetisch probleem gezien. Deze kinderen hebben wel een risico op verhoogde ICP hoewel de predisponerende 
factoren hiervan niet bekend zijn. Tijdens de afgelopen jaren is er een tendens om de operatieve correctie minimaal invasief 
te maken. De effectiviteit en veiligheid van deze ingrepen voor wat betreft het ontwikkelen van verhoogde ICP is nooit 
aangetoond. In dit project worden zowel functionele als esthetische resultaten van de verschillende technieken geëvalueerd 
en vergeleken onder meer door fotoscores, geautomatiseerde analyse van 3D-photogrammetrie en patient reported 
outcomes (PROMS). 

III. Scaphocephalie, intracraniële druk

Promovendus: Stephanie van den Beeten
Supervisor: Irene Mathijssen, Sjoukje Loudon, Marie-Lise van Veelen

Van de groep geïsoleerde craniosynostose heeft de sagittaal naad synostose het hoogste risico op verhoogde hersendruk. 
Dit wordt over het algemeen beoordeeld met fundoscopie, maar OCT krijgt een steeds belangrijke rol. In dit onderzoek wordt 
de betrouwbaarheid van OCT bepaald en of OCT in staat is om verhoogde hersendruk eerder te detecteren dan fundoscopie. 



Onderzoeksprojecten craniofaciale microsomie en aangezichtsspleten

I. Obstructieve slaap apneu en groei in kinderen met craniofaciale microsomie
Promovendus: Pleun van der Plas
Supervisors: Eppo Wolvius, Koen Joosten, Bas Pullens, Irene Mathijssen, Maarten Koudstaal
Samenwerking: dr David Dunaway, Great Ormond Street Hospital for Children, Londen

Obstructieve slaap apneu (OSA) is een frequent probleem bij problemen met een onderontwikkeling van het midface en de 
mandibula (bijvoorbeeld syndromale craniosynostose, Pierre Robin sequentie/syndroom). Hoewel patiënten met hemifaciale 
microsomie (CFM) uni- of bilaterale mandibulaire hypoplasie hebben is weinig bekend over de prevalentie en ernst van OSA 
in deze groep. Het doel van dit project is om dit in kaart te brengen en het screeningsbeleid daarop aan te passen. 

II. Craniofaciale microsomie
Promovendus: Ruben Renkema
Supervisors: Eppo Wolvius, Irene Mathijssen, Maarten Koudstaal

In dit project wordt onderzoek gedaan naar geassocieerde aandoeningen van craniofaciale microsomie, zoals wervelkolom 
afwijkingen. Tevens is in samenwerking met de werkgroep craniofaciale microsomie van de ERN CRANIO een Europese richtlijn 
voor deze aandoening ontwikkeld.

III. Oogheelkundige bevindingen bij aangezichtsspleten
Promovendus: Parinaz Rostamzad
Supervisiors: Sarah Versnel, Sjoukje Loudon, Maarten Koudstaal

Midline en oblique aangezichtsspleten en andere aangeboren afwijkingen van aangezicht en schedel gaan frequent gepaard met 
afwijkingen aan de oogkas, kaak, oogmotoriek en visus. Met name correctie van hypertelorisme en/of orbitale dystopie heeft een 
onbekend effect hierop. Doel van dit onderzoek is het evalueren van deze afwijkingen voor en na operaties om de uitkomsten 
beter te kunnen voorspellen. 



IV. Automatische detectie van landmarks in het gezicht

Promovendus: Lau Liu
Supervisors: Gena Roshupkin, Eppo Wolvius, Maarten Koudstaal
Samenwerking: Wiro Niessen, Manfred Kayser, Steven Kushner

Meetpunten in het gezicht, ook wel landmarks genoemd, zijn een belangrijk instrument bij craniofaciaal onderzoek. Onderlinge 
afstanden tussen landmarks kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in de ontwikkeling van het gezicht voor en na een operatie. Het 
handmatig aangeven van deze landmarks op een 3D-opname van een patiënt is een langdurig en ingewikkeld karwei. Het doel van dit 
project is het toepassen van computeralgoritmen dat deze taak kan automatiseren en zo de werklast verlicht. Directe toepassingen 
in het verlengde van dit project liggen in het Generation R project om bepaalde determinanten voor gezichtsvorm te exploreren 
(bijvoorbeeld asymmetrie en autisme) en verder gezichtsvorm bij syndromen te onderzoeken.

Onderzoeksproject neurofibromatosis en fibreuze dysplasie

I. Voorspellende factoren voor klinisch beloop

Supervisors: Marie-Lise van Veelen, Irene Mathijssen, Rianne Oostenbrink

Het beloop van orbitale en peri-orbitale neurofibromatosis kan variëren van een vrij mild beeld tot een zeer forse deformatie, waarbij 
nauwelijks voorspellende factoren bekend zijn die dit verschil verklaren. Daarmee samengaand is er onvoldoende duidelijk of vroege 
chirurgie tot betere uitkomsten leidt. Door een lange follow-up studie van deze patiënten hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen. 

II. Fibreuze dysplasie

Onderzoekers: Khalid El Ghoul, Paulinen Tio 
Supervisors: Aad van der Lugt, Maarten Koudstaal

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de natuurlijke groei en operatieve behandeling van craniofaciale fibreuze dysplasie, in 
samenwerking met Boston Children’s en Great Ormond Street Hospital London.



COMPLETE PUBLICATIELIJST

Wetenschappelijke publicaties

Ahead of print
Updated guideline on treatment and management of craniosynostosis.
Mathijssen IMJ; working group Guideline Craniosynostosis. J Craniofac Surg. 2020 Nov 4.

Introduction to updated guideline on treatment and management of craniosynostosis.
Mathijssen IMJ. J Craniofac Surg. 2020 Dec 9.

Prophylactic fibrinogen concentrate administration in surgical correction of paediatric 
craniosynostosis. 
Machotta A, Huisman EJ, Appel IM, Luijnenburg SE, Lopez-Yurda M, Cnossen MH, van 
Ommen CH. Eur J Anaesth. 2020.

Cervical spinal cord compression and sleep-disordered breathing in syndromic 
craniosynostosis.
den Ottelander BK, de Goederen R, de Planque CA, Baart SJ, van Veelen MLC, Corel LJA, 
Joosten KFM, Mathijssen IMJ, Dremmen MHG. AJNR Am J Neuroradiol. 2020 Dec 3.

Congenital ossification defects of the frontal bone: description of a novel clinical entity and 
the management of four patients.
Roumeliotis G, Inciarte M, Thomas G, Wall S, Mathijssen I, Johnson D. J Craniofac Surg. 2020 
Nov 4.

Adult Saethre-Chotzen syndrome: a unique abnormal breathing pattern.
den Ottelander B, Gaillard L, Yang S, de Goederen R, Bredero-Boelhouwer H, van Veelen ML, 
Tasker R, Joosten K, Mathijssen I. J Craniofac Surg. 2020 Dec 21.

Augmented reality in craniomaxillofacial surgery: added value and proposed 
recommendations through a systematic review of the literature.
Benmahdjoub M, van Walsum T, van Twisk P, Wolvius EB. Int J Oral Maxillofac Surg. 2020 Dec 
15:S0901-5027(20)30431-8.

Peer-reviewed
Anxiety and depression in adolescents with a visible difference: a systematic review and 
meta-analysis.
van Dalen M, Dierckx B, Pasmans SGMA, Aendekerk EWC, Mathijssen IMJ, Koudstaal MJ, 
Timman R, Williamson H, Hillegers MHJ, Utens EMWJ, Okkerse JME. Body Image. 2020 
Jun;33:38-46.

Saethre-Chotzen syndrome: long-term outcome of a syndrome-specific management 
protocol.
Den Ottelander BK, Van Veelen MC, De Goederen R, Van De Beeten SD, Dremmen MH, 
Loudon SE, Versnel SL, Van Den Ouweland AM, Van Dooren MF, Joosten KF, Mathijssen IM. 
Dev Med Child Neurol. 2021 Jan;63(1):104-110.

SMAD6 variants in craniosynostosis: genotype and phenotype evaluation.
Calpena E, Cuellar A, Bala K, Swagemakers SMA, Koelling N, McGowan SJ, Phipps JM, 
Balasubramanian M, Cunningham ML, Douzgou S, Lattanzi W, Morton JEV, Shears D, Weber 
A, Wilson LC, Lord H, Lester T, Johnson D, Wall SA, Twigg SRF, Mathijssen IMJ, Boardman-Pretty 
F; Genomics England Research Consortium, Boyadjiev SA, Wilkie AOM. Genet Med. 2020 
Sep;22(9):1498-1506. Correction in: Genet Med. 2020 Sep;22(9):1567.

Intracranial hypertension and cortical thickness in syndromic craniosynostosis.
Wilson AT, Den Ottelander BK, De Goederen R, Van Veelen MC, Dremmen MHG, Persing JA, 
Vrooman HA, Mathijssen IMJ. Dev Med Child Neurol. 2020 Jul;62(7):799-805.
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Highlights of the proceedings from the 18th International Congress of the International 
Society of Craniofacial Surgery: ISCFS 2019, Paris, France.
Chen K, Bradley JP, Arnaud E, Mathijssen I. J Craniofac Surg. 2020 May/Jun;31(3):616-617.

Posterior distraction using springs in syndromic and multisuture craniosynostosis: 
improving the technique.
Mathijssen IMJ, Driessen C, Versnel SL, Dremmen MHG, van Veelen MC. J Craniofac Surg. 
2020 Oct;31(7):2095-2096.

Neurological deficits are present in syndromic craniosynostosis patients with and without 
tonsillar herniation.
Doerga PN, Rijken BFM, Bredero-Boelhouwer H, Joosten KFM, Neuteboom RF, Tasker RC, 
Dremmen MHG, Lequin MH, van Veelen MLC, Mathijssen IMJ. Eur J Paediatr Neurol. 2020 
Sep;28:120-125.

Dural sinus volume in children with syndromic craniosynostosis and intracranial 
hypertension.
de Goederen R, Cuperus IE, Tasker RC, den Ottelander BK, Dremmen MHG, van Veelen MC, 
Spoor JKH, Joosten KFM, Mathijssen IMJ. J Neurosurg Pediatr. 2020 Jan 31:1-8.

Cortical thickness in Crouzon-Pfeiffer syndrome: findings in relation to primary cranial vault 
expansion.
Wilson AT, de Planque CA, Yang SS, Tasker RC, van Veelen MC, Dremmen MHG, Vrooman HA, 
Mathijssen IMJ. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020 Apr 11;8(10):e3204.

Secondary vault reconstruction after open or minimal invasive correction for unisutural, 
multisutural or syndromic craniosynostosis: a cohort study on the impact of diagnosis and 
type of initial surgical technique.
Mathijssen IMJ, Wolvius EB, Spoor JKH, van Veelen MC, Versnel SL. J Plast Reconstr Aesthet 
Surg. 2020 Nov 2:S1748-6815(20)30547-7.

Functional outcomes in patients with facial dysostosis and severe upper airway obstruction.
van der Plas PPJM, Yang S, Streppel M, Pullens B, Versnel SL, Koudstaal MJ, Wolvius EB, 
Mathijssen IMJ, Joosten KFM. Int J Oral Maxillofac Surg. 2020 Dec 14:S0901-5027(20)30434-3.

Dental anomalies in craniofacial microsomia: a systematic review. 
Elsten EECM, Caron CJJM, Dunaway DJ, Padwa BL, Forrest C, Koudstaal MJ. Orthod Craniofac 
Res. 2020 Feb;23(1):16-26.

Can Robin sequence be predicted from prenatal ultrasonography?
Nguyen JQN, Calabrese CE, Heaphy KJ, Koudstaal MJ, Estroff JA, Resnick CM. J Oral Maxillofac 
Surg. 2020 Apr;78(4):612-618.

Ocular and adnexal anomalies in craniofacial microsomia: a systematic review.
Rooijers W, Caron CJJM, Loudon SE, Padwa BL, Dunaway DJ, Forrest CR, Koudstaal MJ. Int J 
Oral Maxillofac Surg. 2020 Sep;49(9):1107-1114.

Correlation of intracranial volume with head surface volume in patients with multisutural 
craniosynostosis.
Ramdat Misier KRR, Breakey RWF, Caron CJJM, Schievano S, Dunaway DJ, Koudstaal MJ, 
Jeelani ONU, Borghi A. J Craniofac Surg. 2020 Jul-Aug;31(5):1445-1448.
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Outcomes following microvascular mandibular reconstruction in pediatric patients and 
young adults.
Malloy SM, Dronkers WJ, Firriolo JM, Nuzzi LC, Koudstaal MJ, Padwa BL, Taghinia AH, Labow 
BI. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020 Nov 30;8(11):e3243.

Novel genetic loci affecting facial shape variation in humans.
Xiong Z, Dankova G, Howe LJ, Lee MK, Hysi PG, de Jong MA, Zhu G, Adhikari K, Li D, Li Y, Pan B, 
Feingold E, Marazita ML, Shaffer JR, McAloney K, Xu SH, Jin L, Wang S, de Vrij FM, Lendemeijer 
B, Richmond S, Zhurov A, Lewis S, Sharp GC, Paternoster L, Thompson H, Gonzalez-Jose R, 
Bortolini MC, Canizales-Quinteros S, Gallo C, Poletti G, Bedoya G, Rothhammer F, Uitterlinden 
AG, Ikram MA, Wolvius E, Kushner SA, Nijsten TE, Palstra RT, Boehringer S, Medland SE, 
Tang K, Ruiz-Linares A, Martin NG, Spector TD, Stergiakouli E, Weinberg SM, Liu F, Kayser M; 
International Visible Trait Genetics (VisiGen) Consortium. Elife. 2019 Nov 26;8:e49898.

The need for a guideline to impact patients outcome in craniofacial microsomia.
Renkema RW: ERN CRANIO Working Group on Craniofacial Macrosomia; “Normality is 
a paved road. Itʼs comfortable to walk on, but no flowers grow on it.”—V. van Gogh. J 
Craniofac Surg. 2020 Nov/Dec;31 Suppl 8:2384.

European guideline craniofacial microsomia.
Renkema RW; the ERN CRANIO Working Group on Craniofacial Microsomia. J Craniofac Surg. 
2020 Nov/Dec;31 Suppl 8:2385-2484.
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NATIONALE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

Nationaal

Het Nederlands Craniofaciaal Centrum is vertegenwoordigd in de 
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen 
(NVSCA). Ons centrum werkt samen met de Landelijke Ouder- en 
Patiëntenvereniging voor Schedel- en Aangezichtsafwijkingen (LAPOSA). 

Internationaal

ERN CRANIO
In 2017 is het European Reference Network voor Rare Craniofacial 
Anomalies and ENT Disorders (ERN CRANIO) erkend door de Europese 
Board. In dit netwerk zijn 29 ziekenhuizen vertegenwoordigd als 
volwaardig lid uit Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, 
Nederland, Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. 
Acht centra uit Denemarken, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Oostenrijk, Polen en Slovenië zijn geaffilieerd lid. Doel van deze 
netwerken is om zorg, onderwijs en opleiding en onderzoek voor 
zeldzame aandoeningen te bundelen en daarmee te verbeteren en 
beschikbaar te maken voor alle inwoners van Europa. Irene Mathijssen is 
coördinator van deze ERN, Bas Pullens coördineert het KNO-deel van het 
netwerk en vele teamleden zijn inhoudelijk betrokken bij het programma. 

Eppo Wolvius en Irene Mathijssen bezochten op 11 en 12 februari het 
ziekenhuis in Uppsala Zweden om een mandibula distractie uit te 
voeren bij een kind met Treacher Collins syndroom.
 

Van 11 tot 13 maart bezocht verpleegkundig specialist Anna Stenson 
Zerpe uit Uppsala ons craniofaciale team.

De deelnemers van ERN CRANIO hebben op 13 november 2020 een 
online bijeenkomst gehad in plaats van de geplande bijeenkomst in 
Barcelona.  

Richtlijn craniofaciale microsomie
In 2019 werd binnen de ERN CRANIO de internationale werkgroep voor 
de ontwikkeling van de richtlijn craniofaciale microsomie gevormd. Het 
perspectief van de patiënt op de richtlijn werd geïnventariseerd middels 
een “bottleneck analyse”. In 2020 is de richtlijn gepubliceerd in Journal 
of Craniofacial Surgery als open acces, zodat iedereen hier toegang 
toe heeft. Een patiënten-versie van deze richtlijn wordt geschreven en 
gepubliceerd. 



ESCFS en ISCFS
De leden van ons team zijn ruim vertegenwoordigd in de European 
Society of Craniofacial Surgery (ESCFS). Deze vereniging is een platform 
voor de Europese craniofaciale teams om 2-jaarlijks bijeen te komen 
en te discussiëren over de behandeling van craniofaciale afwijkingen, 
complicaties en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Vanwege de 
COVID is de bijeenkomst dit jaar niet doorgegaan. 

Daarnaast zijn onze medisch specialisten lid van de International 
Society of Craniofacial Surgery (ISCFS). De ISCFS werd in 1983 opgericht 
om een internationaal forum te zijn voor de experts op het gebied 
van behandeling van craniofaciale afwijkingen. Sinds 2013 is Irene 
Mathijssen secretaris-penningmeester van de ISCFS. 

Samenwerkingen 
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek zijn er meerdere 
connecties met de leden van verschillende Europese teams, zoals 
met dr Eric Arnaud, plastisch chirurg in Parijs; professor A.O.M. Wilkie, 
Weatherall Institute of Molecular Medicine in Oxford; professor Robert 
Tasker Boston Childrens Hospital in Boston, Verenigde Staten; dr. David 
Dunaway, plastisch chirurg en professor Richard Hayward, neurochirurg 
in Great Ormond Street Children’s Hospital te London; en met dr Lars 
Kolby, plastisch chirurg in Gotenburg, Zweden. 

In februari 2020 werden er werkbezoeken afgelegd door prof. Wolvius 
en prof. Mathijssen in Uppsala om samen met het Zweedse team een 
mandibula distractie uit te voeren bij een kind met Treacher Collins 
syndroom. Sinds juli 2018 werkt Alexander Wilson, medisch student uit 
Boston, op onze afdeling aan zijn promotie-onderzoek, in samenwerking 
met dr Derek Steinbacher and dr John Persing van Yale New Haven. 

Het onderzoeksproject naar craniofaciale microsomie is uitgegroeid tot 
een internationale samenwerking tussen de craniofaciale teams van het 
Erasmus MC-Sophia, Rotterdam, GOSH, London, het Boston Children’s 
Hospital, Boston en het Sick Kids Hospital, Toronto. 



5. ONDERWIJS & OPLEIDING

In 2020 was Irene Mathijssen deelnemer van het programma TOPDOKTERS waarin patiënten met 
craniofaciale aandoeningen en hun ouders werden gevolgd gedurende hun behandelingen.

Congressen
Op nationale en internationale congressen werden de volgende presentaties gehouden:

Nationaal
Undiagnosed Diseases Network International (UDNI), 7 februari 2020, Nijmegen
European Reference Networks, Irene Mathijssen

Internationaal

10th six center craniofacial meeting, 30 november Oxford (online)
Update from Rotterdam, Irene Mathijssen

European Neurofibromatosis meeting 2020 , 10-12 dec Rotterdam (online)
Surgery for craniofacial complications, Irene Mathijssen
Soft tissue surgery for neurofibromatosis, Irene Mathijssen

ITN Neucrest seminar 13 okt Paris (online)
Clinical craniofacial presentation of ciliopathies, Irene Mathijssen

International Society for Pediatric Neurosurgery, 27 nov (online)
Is surgical treatment justified in children with metopic synostosis, Irene Mathijssen



Onderwijs

Workshop “luchtweg scopie bij een acuut benauwd kind”
In 2020 is de workshop over de moeilijke kinderluchtweg niet gegeven 
vanwege COVID. Tijdens deze hands-on workshop krijgen teams 
bestaande uit een KNO-arts, anesthesist, kinderarts, OK-verpleegkundige 
en een anesthesie medewerker instructie over hoe te handelen bij 
de opvang en behandeling van een acuut benauwd kind, waaronder 
kinderen met een craniofaciale afwijking. Zowel een luchtweg scopie als 
een flexibele intubatie kan geoefend worden. 

Docenten zijn: Bas Pullens, Raphael Hemler, Laura Veder, Linda Corel, 
Lonneke Staals, Jaap Dogger, Karin Sekeris, Sari Ultzen, Erik Bokhorst

Geneeskunde studenten: Minor hoofd-hals Erasmus MC, 
september - oktober 
Elk jaar wordt een groep van 25 derdejaars studenten van de medische 
faculteit toegelaten tot een intensief onderwijsprogramma over 
craniofaciale afwijkingen. In dit programma zit onderwijs op de snijzaal, 
de poliklinieken van de betrokken specialismen, bijwonen van operaties, 
onderwijs krijgen door teamleden en onderzoekers en het schrijven van 
een verslag over een craniofaciaal onderwerp. De studenten presenteren 
hun werk voor de groep in het Engels en leggen een schriftelijk examen 
af. Dit jaar heeft het onderwijs voornamelijk online plaatsgevonden.

Docenten uit het craniofaciale team zijn: Eppo Wolvius, Sarah Versnel,  
Irene Mathijssen, Marie-Lise van Veelen, Jolanda Okkerse, Francien 
Meertens, Nicole Naus,  Marieke van Dooren, Stephen Tjoa, Jet de Gier,  
Elin Weissbach, Jacoba Kats.

Geneeskunde studenten: 

Sarah Versnel geeft craniofaciaal onderwijs aan 3e jaars bachelor 
geneeskunde studenten.
 
Plastisch chirurgen en assistenten – craniofaciaal fellowship
In de eerste drie maanden van 2020, bezocht Chutima Jirapinyo 
(Bangkok, Thailand) onze afdeling.

De verpleegkundig specialisten geven onderwijs aan de 
kinderverpleegkundigen in opleiding en KNO-arts Bas Pullens heeft 
onderwijs over ademhalingsproblemen verzorgd voor de verpleegkundig 
specialisten.



CONTACT INFORMATIE

Patiënten, hun ouders en zorgverleners kunnen contact opnemen met 
Jacoba Kats en Elin Weissbach, verpleegkundig specialisten in opleiding 
via e-mail op cranio@erasmusmc.nl of telefonisch (+31) 06 20 15 42 68. 
Het secretariaat is bereikbaar op (+31) 010 703 63 93.

Meer informatie is beschikbaar op onze oude en nieuwe website:
www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/centra/craniofaciale-
aandoeningen

Bezoekadres Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis

Craniofaciaal Centrum Nederland 
Afdeling Plastische Chirurgie
Kamer Sk-1218 
Wytemaweg 80 
3015 CN Rotterdam

Postadres Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis

Craniofaciaal Centrum Nederland 
Afdeling Plastische Chirurgie
Kamer Sk-1218 
Postbus 2060 
3000 CB Rotterdam

Stichting Hoofdzaak
stichtinghoofdzaak@gmail.com
www.stichtinghoofdzaak.nl

European Reference Network
https://ern-cranio.eu/nl/

http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/centra/craniofaciale-aandoeningen
http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/centra/craniofaciale-aandoeningen
mailto:stichtinghoofdzaak@gmail.com
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