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Ten Geleide,

Ter gelegenheid van het verschijnen van dit proefschrift wil ik graag iedereen 
bedanken die heeft meegewerkt aan het tot stand komen ervan.

Hooggeleerde Egyedi, de vriendelijke en bescheiden manier waarmee je mijn 
na-onderzoek hebt bijgestuurd, dwingen respekt af. Uiteindelijk is het jouw enthousiasme 
van dit onderwerp geweest dat mij heeft doen besluiten, ondanks alle moeilijkheden, 
door te zetten en dit na-onderzoek te voltooien.

Hooggeleerde Sedee, in uw afdeling heb ik een stage van 3 maanden mogen lopen. 
Ik heb dit bijzonder gewaardeerd.

Zeergeleerde Damsté, de kennis van de foniatrie die in dit proefschrift is verwerkt, 
heb ik op uw poli mogen opdoen.

Dick Müller, bedankt voor je inzet bij het schrijven van twee artikelen. Je kritische 
second opinion bij het vervaardigen van dit proefschrift is van zeer veel waarde geweest.

Kees Graamans heeft mijn beperkingen t.a.v. de K.N.O. en de spraak net op tijd 
kunnen korrigeren. Dank voor deze zeer gewaardeerde snelle en zeer kundige inzet. 
Onze korte kennismaking heeft indruk op mij gemaakt.

Rien Cornelissen en Karel Holm, jullie inzichten t.o.v. het KNO-gebeuren bij de 
schisispatiënt zijn onontbeerlijk geweest voor mijn onderzoek. Het is tevens voor mij 
een bewijs geweest dat 2 specialismen in het hoofd-hals gebied eikaars kennis kunnen 
aanvullen. Ik heb deze samenwerking zeer gewaardeerd.

Frits de Vries, als computerdeskundige was jij de redder in nood toen het A.Z.U. 
verdere hulp plotseling weigerde. Bedankt voor je toewijding en geduld.

Peter de Wilde en Joop Faber, jullie wilde ik danken voor de adviezen bij de 
mathematische verwerking van het na-onderzoek.

Gerard Sandering, jou ben ik dank verschuldigd voor de vele mooie röntgenfoto’s 
die je hebt gemaakt. Vaak kwam ik op voor jou ongelegen momenten om voor mijn 
patiënten röntgenfoto’s te maken. Jij was altijd zeer bereidwillig.

Ellen Juten, jij hebt met veel doorzettingsvermogen keer op keer mijn handschrift 
moeten ontcijferen. Je vele uren typewerk dwingt bij mij veel bewondering en respekt 
af.

Peter Minjon, jij maakte altijd weer mooie foto’s van mijn gebrekkige illustraties. 
Veel dank voor dit kundig werk.

Ik ben mij ervan bewust dat ik nog dank verschuldigd ben aan vele andere mensen. 
Hiervoor het volgende bloemstuk.
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Hoofdstuk I

INLEIDING

In de kliniek voor kaakchirurgie van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht 
werden in de jaren 1940-1973 door het hoofd der afdeUng Prof. J.W.A. Tjebbes naar 
schatting ruim 2500 babies resp. kleuters met één of andere vorm van cheilognatho- 
palatoschisis behandeld.

In dit getal zijn niet diegenen opgenomen, die in eerste instantie door andere 
chirurgen waren behandeld. Er moet dus van een voor Nederlandse begrippen zeer grote 
groep van patiënten gesproken worden en er is derhalve een schat aan klinische ervaring 
aanwezig, die om bewerking vraagt.

Nu zijn er aan het schisisprobleem zo veel facetten te onderscheiden dat men haast 
verplicht is ze één voor één onder de loupe te nemen en in dit proefschrift werd dan ook 
een keus gedaan uit het vele, dat men zou kunnen onderzoeken.

Gekozen werd voor een onderzoek naar de invloed van de leeftijd van opereren van 
het palatum op een aantal problemen waarmee de opgroeiende patiënt geconfronteerd 
wordt.

De reden hiervoor was, dat er twee groepen patiënten voor een vergelijkend 
onderzoek konden worden geformeerd, waarbij slechts de leeftijd van opereren in beide 
groepen verschilde.

Een dergelijk onderzoek is voorzover bekend nog nooit mogelijk geweest en 
daarom werd in eerste instantie alle aandacht op dit aspect - de timing van de operatieve 
schisistherapie gericht.

Er kwamen bij dit onderzoek veel zaken aan de orde, die in feite dooreen foniater, 
een Keel-Neus- en Oorarts, een orthodontist, een sociaal psycholoog onderzocht hadden 
moeten worden. Helaas bleek dit niet te realiseren, ofschoon aanvankelijk een Keel-Neus- 
en Oorarts met foniatrische ervaring bij het onderzoek betrokken was. Toen hij door 
verandering van werkkring naar elders vertrok, zat er om allerlei redenen niets anders op 
dan alleen voort te gaan en het resultaat van dit werk wordt thans in de vorm van dit 
proefschrift gepresenteerd.

Het was oorspronkelijk de bedoeling een ‘promotie è deux’ na te streven en dit is 
een verklaring voor de keuze van een proefschrift in artikelvorm, ofschoon de nadelen 
van deze vorm evident zijn.
Doublures (vooral m.b.t. het eerste artikel) zijn niet te vermijden en de samenhang is 
minder duidelijk dan bij de klassieke dissertatie.
Een voordeel is echter, dat het essentiële bondig samengevat is en het zeer tijdrovende 
overzicht van het totale schisisfenomeen achterwege kon worden gelaten, afgezien van 
een korte beschrijving en een klassifikatie.

In wezen zijn 4 artikelen geschreven, die alle geaccepteerd zijn voor publikatie. 
Deze 4 artikelen zijn omlijst door een aantal ‘flankerende’ hoofdstukken zoals ze in veel 
Nederlandse proefschriften voorkomen met als doel een enigszins vloeiende opbouw van 
het geheel te verwezenlijken.

Het is niet de bedoeling van deze publikatie de gevolgde operatiemethoden te 
beoordelen en te evalueren.
Evenmin zijn alle verkregen gegevens in ieder opzicht uitgewerkt, omdat de opzet van 
dit proefschrift dit niet toeliet.
Er komt uiteraard echter een vervolg, want in de verzamelde gegevens zit nog veel
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waardevoUe informatie verborgen.
Het leek de auteur nuttig de lezers van te voren nadrukkelijk op deze welbewuste 

beperking van de opzet te wijzen.
In de probleemstelling zijn de referenties weggelaten met het doel de leesbaarheid 

te vergroten. De artikelen bevatten alle relevante literatuurgegevens.
De statistische bewerking van het materiaal werd verricht door het instituut voor 

Mathematische Statistiek (Prof. dr. G.J. Leppink) te Utrecht. In een aparte bijlage zijn 
de gegevens van alle patiënten samengevat.
In het artikel over de onderzoeksmethodes (Hoofdstuk III) wordt niet nader op de 
techniek en de foutenbronnen van de gebruikte methodes ingegaan. Ze behoren i.h.a. 
tot het routinewerk in de desbetreffende specialismen. T.a.v. de rhinomanometrie kan 
dit nog niet gezegd worden en daarom zijn aan dit hoofdstuk een paar bladzijden 
toegevoegd, waarin op deze methode nog wat nader wordt ingegaan.

PROBLEEMSTELLING

De chirurgische behandeling van de cheilognathopalatoschisis heeft na de invoering 
van de endo-tracheale narcose en de antibiotica een dusdanige vlucht genomen, dat bij 
een korrekt uitgevoerde behandeling bij de grote meerderheid der patiënten tenslotte 
een anatomisch vrijwel normaal uiterlijk kan worden verkregen.

Het probleem van het hypertrofische litteken is nog niet opgelost, de neusvleugel 
is soms moeilijk geheel normaal te vormen, maar als de volwassen schisispatiënt er 
desnoods enige operaties voor over heeft, kan hem i.h.a. een uiterlijk worden verschaft, 
dat voor zijn psychologisch-maatschappelijke ontwikkeling geen handicap meer oplevert.

Ditzelfde geldt voor de kauwfunktie - een goede suikerarme voeding, een nauw
keurige mondhygiëne en een goed getimede orthodontisch-chirurgische behandeling van 
standsafwijkingen van gebitselementen en kaakfragmenten kunnen de volwassen schisis
patiënt tenslotte meestal een volwaardig kauwapparaat verschaffen.

Zowel m.b.t. het uiterlijk als de orthodontische problemen zijn beperkende 
faktoren voor een optimale behandeling in de eerste jaren (weefseldefekten, gebrekkige 
medewerking van de ouders van de patiënt, verkeerde operatietechniek dan wel wond- 
genezingsstoomissen, enz.) op oudere leeftijd nog te korrigeren, maar dit geldt slechts 
ten dele voor de spraak en de funktie van neus en oren.

Het ligt derhalve voor de hand om bij de keuze van de therapie voor de baby met 
een schisis een behandelingsplan op te stellen dat zich in de eerste plaats richt op het 
verkrijgen van een goede spraak en een goed gehoor. Voor beide is volgens de geldende 
opvattingen een goede fysiologie van de neus van belang.

Nu zijn de reconstruktie van de neusbodem en van het palatum uiteraard een 
eerste vereiste om tot een normale toestand van de neus te geraken en de spraak mogelijk te 
maken en oppervlakkig gezien neigt men er toe te zeggen - hoe eerder hoe liever.

Ook ligt het voor de hand te veronderstellen, dat de neus-keelholte na sluiten van 
het palatum in ‘rustiger vaarwater’ terecht komt en dat daardoor via de verbeterde 
tubafunktie een gunstige beihvloeding van het gehoororgaan plaatsvindt.

Er is echter één belangrijk argument tegen een vroegtijdige sluiting van het palatum 
aan te voeren en wel de ongunstige invloed van een operatietrauma en van het litteken 
op de kaakgroei (Afb. 1 en 2). Ondanks het feit, dat technisch gezien een vrijwel 
volledige korrektie van een gedeformeerde bovenkaak mogelijk is, betekent dit wel, dat

8



Afb. 1
Extreme compressie van de maxilla bij onvolledige palatumspieet. Na de primaire operatie was een 
gat op de A-lijn blijven bestaan, dat alio loco in een tweede operatie werd gesloten, waardoor de 
palatinale botappositie ernstig werd gestoord.

de patiënt na beëindiging van de groei nog één of meer extra operaties moet ondergaan, 
het aantal is ten dele afhankelijk van de mate van deformatie.

Tevens zou men kunnen verwachten, dat met een kaakdeformatie ook een ver
minderde funktie van de neus ontstaat, die op haar beurt weer nadelig zou kunnen zijn 
voor het gehoor.

Een ongunstige invloed op de spraak is slechts bij ernstige deformaties van de 
maxilla te verwachten.

Er zijn dus t.a.v. de fysiologie der drie betrokken funktiesystemen (gehoor/neus, 
spraak, kauwen) en mutatis mutandis ook t.a.v. de esthetiek ‘tegenstrijdige belangen’ te 
signaleren.

En t.a.v. de psychologische ontwikkeling kan gezegd worden dat als het zo zou 
zijn, dat men een optimale spraakontwikkeling door zeer vroeg sluiten van het palatum 
zou moeten bekopen met een sterk gedeformeerde maxilla met de daarbij behorende 
invloed op het uiterlijk, ook hier van ‘tegenstrijdige belangen’ moet worden gesproken.

E.e.a. heeft in sommige centra geleid tot een beleid waarbij getracht wordt de 
hierboven genoemde klippen te omzeilen door het velum vroeg te sluiten en het palatum 
durum laat. Een intensieve behandeling met orthodontische plaatjes, die tevens de 
neusbodem moeten ‘vervangen’ is daarbij noodzakelijk. Veel wordt bij een dergelijk 
beleid van de orthodontist, de patiënt en zijn ouders gevraagd en bovendien ontbreken 
tot op heden goede statistieken uit deze centra m.b.t. het gehoor, de spraak en de 
neusfunktie. Vast staat wel, dat als men maar laat genoeg sluit, de orthodontische
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Afb. 2
Dezelfde patiënt als afb. 1. Tekeningen en aantekeningen van Tjebbes. Te zien is de oorspronkelijke 
toestand en de (voor Tjebbes) ongebruikelijke operatietechniek, waarbij de nasale mucosa werd 
gekliefd. Over de tweede operatie ontbreken de gegevens.

problemen minimaal zijn. Eveneens echter, dat juist de kaakdeformaties op latere 
leeftijd meestal goed te korrigeren zijn.

Uit het hierboven gestelde is een aantal vragen te formuleren waarvan de beant
woording van het grootste belang zou zijn voor een optimaal beleid bij de behandeling 
van schisispatiënten.
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1. Is ook bij optimale techniek de deformatie van het palatum inderdaad bij vroeg 
sluiten veel ernstiger dan bij late sluiting?

2. Wat zijn de grenzen van de orthodontie bij de gedeformeerde maxilla bij de 
schisispatiënt?

3. Als men het palatum vóór de eerste verjaardag sluit, krijgt men dan altijd een 
goede spraak zonder nasale doorslag? Percentage? Of anders gezegd, hoe sufficiënt 
zijn die vela nu precies?

4. Hoe is de spraak en het gehoor tenslotte bij die patiënten waarbij het palatum 
‘laat’ werd gesloten?

5. Kan een orthodontisch plaatje de neusbodem resp. het palatum durum effektief 
vervangen?

6. Is de operatieve sluiting van het velum schadelijk voor de funktie der betrokken 
spiergroepen m.a.w. bekoopt men een optisch gezonde toestand met een vermin
derde tubafunktie b.v. door krachtsvermindering van tensoren en levatoren of 
door het parapharyngeale litteken?

7. Vermindert het aantal oorontstekingen na sluiten van het palatum tot een ‘normaal’ 
niveau of is er al niet te herstellen schade inherent aan de geboorte-afwijking of 
t.g.v. chronische ‘irritatie’ - van de tubafunktie, aanwezig?

8. Hoe zijn bouw en funktie van de neus, als men het palatum vroeg sluit? En wat is 
de betekenis voor het gehoor en de spraak van een sterk gedeformeerde inwendige 
neus (als ze dus zou ontstaan), wat is het lot van de bijholtes?

9. In hoeverre is een bevredigende eindtoestand van de schisispatiënt in staat de 
betekenis van de problemen uit het verleden te compenseren?

Om deze 9 vragen afdoende te kunnen beantwoorden zou een experiment moeten 
worden opgezet met groepen patiënten van aanzienlijke grootte, dat zich over vele jaren 
zou uitstrekken en waarbij naast enige goed te definiëren variabelen ook nog de sociale 
status en de intelligentie van de patiënten in de uiteindelijke evaluatie zouden moeten 
worden betrokken.
Nog afgezien van ethische problemen lijkt de praktische uitvoering vrijwel onmogelijk. 
Men is derhalve i.h.a. aangewezen op het vergelijken van literatuurgegevens over groepen 
patiënten uit verschillende klinieken die met verschillende operatietechnieken behandeld 
werden (en door meerdere operateurs) en waarbij ook de onderzoeksmethoden en de 
nabehandeling vaak ongelijk zijn geweest.
Het ideaal van één methode, één chirurg, één variabele is in de schisisliteratuur in feite 
onbekend.

Een om deze reden in zijn soort uniek na-onderzoek is door toevallige omstandig
heden in de Kliniek voor Kaakchirurgie van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht 
mogelijk geworden: er was één chirurg, één methode, één variabele.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het doel van dit onderzoek volgt uit de in de probleemstelling geformuleerde 
vragen:
Inzicht verkrijgen in de invloed van de leeftijd van sluiten van het palatum op de kaak- 
ontwikkeling, het gehoor, de spraak en de algemene ontwikkeling van de patiënt om 
aldus een bijdrage te leveren in de hedendaagse diskussie over de optimale procedure bij 
de behandeling van de cheilognathopalatoschisis.
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Hoofdstuk K

OVERZICHT ZIEKTEBEELD EN CLASSIFICATIE

Sinds Victor Veau in 1931 en 1938 zijn klassieke boeken Division Palatine en Bec 
de Lièvre heeft geschreven is een algemeen overzicht van de klinische vormen van dit 
ziektebeeld nauwelijks te geven zonder erop te wijzen, dat een doorbladeren van de met 
talrijke afbeeldingen verluchte tekst van Veau vele malen instruktiever is, dan het 
doorlezen van welke beschrijving dan ook.

De anatomische variaties zijn groot en twee gevallen, die zonder twijfel in een 
groep thuis horen, kunnen desalniettemin aanzienlijke verschillen vertonen t.a.v. de 
omvang van het weefseldefekt en mogelijk ook t.a.v. het groeipotentieel. Dit laatste 
moet haast wel worden aangenomen als men de grote verschillen ziet in het eindresultaat 
van op exact gelijke wijze geopereerden. Dit ligt ook wel voor de hand: geen gezicht is 
gelijk aan het andere - waarom zou dit wel gelden voor een gezichtsafwijking?

Illustraties, zoals Veau ze bracht zijn voor een werkelijk inzicht essentieel, deson
danks zal een classificatie worden gegeven om de lezer houvast te verschaffen t.a.v. de 
onderzochte patiëntengroep.
Allereerst volgt echter een beknopte samenvatting van de ontwikkelingsstoornis, die tot 
het fenomeen aanleiding geeft.

A. Pathogenese

Tussen de vierde en twaalfde week van het embryonale bestaan ontwikkelen 
het aangezicht en de mondholte zich vanuit de verschillende gelaatsuitsteeksels rond het 
stomodeum.

Ten dele door versmelting (fusie), ten dele door opvulling vanuit de diepte met 
verstrijken van de tussenliggende groeven ontstaan verhemelte, kaak, neus en bovenlip. 
Deze processen staan in alle embryologie boeken en in talloze monografieën over de 
schisispathologie uitvoerig beschreven (zie o.a. Kraus et al, 1966; Burdi, 1968; Patten, 
1971; Schade, 1973; Winters, 1975).
Stoornissen in deze ontwikkeling komen in Nederland voor in iets meer dan 1 promille 
van de geboorten (Sanders, 1934).
Afhankelijk van de plaats waar (resp. het tijdstip waarop) de stoornissen in de versmelting 
resp. het opvullen van de groeven ontstaan zal een ander type gezichtsspleet gevonden 
worden. Vaak gaan aangezichtsspleten gepaard met andere afwijkingen van het lichaam, 
maar daarop zal in dit verband niet worden ingegaan.

B. Etiologische faktoren

Er is zonder twijfel een erfelijke faktor in het ontstaan van de schisis aan te 
wijzen, maar de erfelijkheid is onregelmatig en de schattingen lopen ver uiteen (Wassmund, 
1939).

Vast staat dat spleetvorming vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen en dat 
de erfelijkheid van de geisoleerde palatumspieet (palatum fissum) anders is dan die van 
de spleten in het zgn. primaire palatum (lip, processus alveolaris, voorste gedeelte 
palatum) (Hendriksson, 1971).
Er zijn duidelijke frequentie verschillen in de spleetvorming tussen verschillende rassen
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waarbij de negers de geringste frequentie hebben en in Oost-Azië de frequentie hoog is. 
In West-Europa is de frequentie ± 1:800 (Poswillo, 1980).

Aangenomen mag worden dat etiologisch naast de erfelijke faktoren ook nog 
exogene faktoren van belang (zouden kunnen) zijn. Het betreft dus een multifaktoriële 
aandoening (o.a. Bixler, 1981). Een goed overzicht geeft Fogh Andersen, 1967 en ook 
Trauner, 1973.
Genoemd worden o.a.

Congenitale hypothyreoidie (Roitman en Larson, 1978).
Mutaties (Holmes, 1976 - Schisis als onderdeel van het Meckelsyndroom). 
Chromosoomafwijkingen in de D-groep (Roberts, 1978).
Besmettelijke ziekten van de moeder tijdens de vroege graviditeit (rubeola, mazelen - 
zie Fogh Andersen, 1967).
Epilepsie van de moeder (Speidel en Meadon, 1972).
Geneesmiddelen zoals Diazepam (Safra en Oakley, 1975), Diphantoine (Zellweger, 
1974), Thalidomide (Fogh Andersen, 1966).
Intra-uterine necrose in bepaalde spleettypes (Greer Walker, 1961).
Alcohol (Sclare, 1980).
Roken (Ericson et al, 1979).

Bij proefdieren zijn daarbij nog spleten van het secundaire palatum opgewekt met 
rö-stralen, 6-amino-nicotinamide, Vit. A, cortison en amnionpunktie (zie o.a. Schade, 
1973).

Tenslotte moet het fraaie onderzoek van v. Limborgh et al (1981) genoemd 
worden, waarbij een tekort aan mesencefale neurale-lijs-cellen werd gevonden.

C. Classificatie

De classificatie van Kernahan en Stark (1958) is de meest gangbare. Ze wordt 
hieronder in haar geheel gebracht.

Spleten van het primaire palatum 
(lip en praemaxilla)

- Unilateraal (Re of Li)
o totaal 
o subtotaal

- Mediaan
o totaal (praemaxilla ontbreekt) 
o subtotaal (praemaxilla rudimentair)

- Bilateraal
o totaal 
o subtotaal

Spleten van het secundaire palatum

- subtotaal
- submuceus
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Spleten van het primaire en 
secundaire palatum

- Unilateraal (Re of Li)
o totaal 
o subtotaal

- Mediaan
o totaal 
o subtotaal

- Bilateraal
o totaal 
o subtotaal

In dit proefschrift werd het meest frequent voorkomende spleettype bewerkt: de 
enkelzijdige totale spleet van het primaire en secundaire palatum (Afb. 1).

Afb. 1
Cheilognathopalatoschisis unilateralis totalis.
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ONDERZOEKMETHODEN BU VOLWASSEN SCtUSISPATIENTEN

P.A. Blijdorp en R. Cornelissen

Uit de afd. Mondziekten en Kaakchirurgie (Hoofd: Prof. dr. P. Egyedi)en Keel-, Neus
en Oorheelkunde (Hoofd: Prof. dr. G.A. Sedee)van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.

SAMENVATTING

Een methode van na-onderzoek bij volwassen schisispatiënten wordt beschreven, 
samengesteld vanuit een keel-, neus- en oorheelkundige en kaakchirurgische visie.

SUMMARY

Title: Methods of examination of adult cleft palate patients.
A method is described for the follow-up into adulthood of the treatment of cleft lip and 
palate. The results are judged from the points of view of the rhinologist and the dental 
surgeon.

Trefwoorden:
Schisispatiënten 
Aangeboren afwijkingen 
Kaakchirurgie

INLEIDING

Voor de behandeling van de cheilognathopalatoschisis zijn in de loop der jaren 
talloze behandelingsmethoden gepubliceerd. Het doel van iedereen is uiteraard hetzelfde: 
de patiënt op, laten we zeggen zijn 20ste levensjaar, tot een volwaardig lid van de 
gemeenschap te maken met een verregaand normaal uiterlijk, een normale spraak, een 
normaal gehoor, een normale kauwfunktie en een goede neuspassage (Spriesterbach, 
1973). Zijn/haar psyche dient eveneens overeenkomstig de heersende normen ontwikkeld 
te zijn, de schoolopleiding mag in de loop der jaren niet al te zeer hebben geleden onder 
de, soms langdurige, behandelingen.

De grote moeilijkheid bij de beoordeling van operatiemethode en tijdstip van 
operatie is het vinden van objektieve criteria, die vergelijking mogelijk maken (Drescher, 
1968; Hagerty, 1968). Het probleem is dus in feite te reduceren tot het vinden van 
adequate meetmethoden en het evalueren hiervan. Het aantal moet liefst niet al te groot 
zijn, aangezien de ervaring leert, dat zeer uitgebreide na-onderzoekingen meestal om 
allerlei praktische redenen niet worden uitgevoerd. De gegevens dienen zo geregistreerd 
te kunnen worden, dat ze voor bewerking met de computer toegankelijk zijn. Tenslotte 
dienen de onderzoekingen binnen redelijke tijd te kunnen worden verricht en ze mogen 
voor de patiënten geen psychische resp. lichamelijke belasting betekenen.
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In dit artikel zal een schema voor na-onderzoek van volwassen schisispatiënten 
worden beschreven, dat door de afdeling Kaakchirurgie in Utrecht, in samenwerking met 
de afdeling voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde werd ontworpen. Later zal nog uitvoerig 
bericht worden over de resultaten van operaties van schisispatiënten, zoals zij vele jaren 
door Prof. Tjebbes in Utrecht werden gedaan.

I. KNJ.O.-onderzoek

A. Gehoor
Het is bekend dat kinderen met een gespleten gehemelte meer neiging hebben tot 
funktiestoomissen van de tuba Eustachii, waardoor tijdelijke en blijvende gehoor- 
stoornissen kunnen optreden (Pannbacker, 1969; Koch, 1970; Yules, 1970). Het 
operatieve beleid t.a.v. korrektie van de spleet wordt hier veelal door bepaald. De 
vraag, die bij de bepaling van dit beleid van beslissende betekenis is, kan als volgt 
geformuleerd worden: hoe zijn de oren van de patiënt op 18-jarige leeftijd gewor
den? Is er invloed van het tijdstip van sluiting op het latere resultaat? In hoeverre 
heeft het doormaken van recidiverende oorontstekingen, het ondergaan van 
operaties in het verleden nadelige effekten gehad op de algemene ontwikkeling?

Onderzoekmethoden:
a. Klinisch onderzoek

Hierbij staat de otoscopie op de voorgrond. Genoteerd wordt:
1. het voorkomen van perforaties;
2. intrekkingen van het trommelvlies;
3. tekenen van chronische otitis media, al dan niet resulterend in cholestea- 

toom;
4. tekenen van eventueel verrichte ooroperaties.

b. Audiometrisch onderzoek
Dit geeft de meest exacte informatie t.a.v. het gehoor. Wel moet ze met de 
andere gegevens gekorreleerd worden, omdat een audiometrisch goede uitkomst 
bij een bestaande otitis media chronica geen goed uitsluitsel geeft over de 
tenslotte te bereiken toestand: wegens de nog bestaande otitis media is 
wellicht nog geen stabiele toestand ingetreden.

B. Neus en neusbijholten
Het belangrijkste hiervan is de neusfunktie, waarbij het uiterlijk ook als funktie 
moet worden beschouwd. Vooral bij enkelzijdige schisis is het moeilijk om een 
goede symmetrie te bereiken, m.n. van de neusvleugels. Tevens bestaat er dan 
meestal een vaak moeilijk te korrigeren septumdeviatie, die in sommige (overigens 
vrij zeldzame) gevallen een sinusitis kan veroorzaken en/of onderhouden.
De funktie kan ook gestoord zijn t.g.v. afwijkingen ter hoogte van de neuspunt en 
neusingang.

Onderzoekmethoden:
a. Klinisch onderzoek

T.a.v. het uiterlijk zijn van belang en worden genoteerd:
1. de vorm en de (a)symmetrie van de neusvleugels (vaak asymmetrie bij 

éénzijdige schisis). Een gradatie in drie is haalbaar.
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2. de lengte van de columella (vaak te kort bij dubbelzijdige schisis).
3. stenose ter hoogte van neusdrempel (zie afb. 1).
4. atrofie neusvleugel.
5. scoliose van het neusskelet (zie afb. 2).
6. rhinoscopia anterior. Septum deviatie? Andere Stenosen? Synechien?

Afb. 1
Stenose van het linker neusgat ter hoogte van de neusdrempel.

Afb. 2
Extreme scoliose van het neusskelet.

b. Rhinomanometrie.
Behalve klinisch onderzoek aangaande de neuspassage wordt rhinomanometrie 
verricht om de neuspassage nauwkeuriger te beoordelen. Hierbij wordt een 
flowmeter op het neusgat van de te meten neushelft aangesloten en op het 
andere neusgat een drukmeter (met water gevulde U-vormige buis). Bij een 
bepaalde flow door het ene neusgat hoort dan een via de andere neushelft 
gemeten druk in de nasopharynx: b.v. 3 cm^O bij 5 L/min.

c. Bijholte röntgenfoto.
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C. Keel
T.a.v. de cheilognathopalatoschisis speelt het adenoid de grootste rol in de keel. 
Enerzijds is het op kinderleeftijd vaak wenselijk het adenoid te verwijderen om de 
tubafunktie te verbeteren, anderzijds kan dit de spraak verslechteren, doordat 
hypertrofie van het adenoid soms een te kort verhemelte kompenseert. Aangezien 
het adenoid vrijwel altijd tijdens de puberteit involueert, zal het bij de op volwassen 
leeftijd te bereiken toestand geen of slechts een geringe rol spelen; wel kan de 
geschiedenis van het adenoid terug te vinden zijn in de status van de oren. 
Tenslotte is bij vele patiënten reeds een pharyngoplastiek verricht. Onderzoek van 
het adenoid vervalt dan.

Onderzoekmethoden:
a. Klinisch onderzoek (inspektie)

Hierbij wordt tevens gelet op de mobiliteit van het palatum molle bij een lang 
aangehouden EEE. Het resultaat wordt gekorreleerd met de pharyngogram- 
men.

II. Foniatrisch onderzoek

Spraak.
Bij de schisispatiënt staat de funktie van het velum centraal. Het palatum molle is na de 
palatumplastiek vaak te kort, terwijl de M. tensor veli palatini en M. levator palatini een 
atypische insertie hebben en bijna altijd atrofisch zijn (Brathwaite, 1968). Een open 
neusspraak zal dan het gevolg zijn. Soms probeert het nasopharynx-gebied deze mal- 
funktie te kompenseren met vergrote tonsillen of hypertrofisch adenoid en gezwollen 
neusslijmvlies.

Onderzoekmethoden volgens Dr. P.H. Damsté.
a. Klinisch onderzoek.

1. Hierbij wordt ‘live’ geluisterd naar de spraak. De volgende kriteria werden 
aangehouden:
De kwaliteit: 1) goed

2) redelijk
3) matig
4) slecht

De neusklank: 1) hypernasaliteit
2) hyponasaliteit
3) gemengde nasaliteit
4) glottisslagen

2. Tevens wordt erop gelet of tijdens een ‘ontspannen’ gesprek met de mimische 
musculatuur wordt getrokken.

3. Bij inspektie van de mondholte en bij vraagstelling aan de patiënt kunnen de 
volgende faktoren nog van invloed zijn op de spraak:
1) tand-of kaakafwijking
2) lipdeformiteit
3) neurologisch defekt
4) gehoor
5) intelligentie.
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b. Het spiegelonderzoek.
Dit geeft informatie over de funktie van het velum. Hierbij laat men de patiënt de 
langdurig aangehouden klanken aa, oe, ii en ss zeggen. Bij een ‘aperta’ zal de 
spiegel beslaan.

c. Het auscultatie onderzoek.
Bij het laten zeggen van twee standaardzinnen wordt er gelet op ontsnappende 
neuslucht en op neusklank. De zinnetjes zijn gekozen zonder nasalen:
1. Piet zit op de stoep.
2. Kees zit op de fiets.

d. De blaasproef.
Met een manometer wordt de druk bij maximale inspanning in het cavum oris 
gemeten. Tegelijkertijd kan een spiegel onder de neus gehouden worden om 
ontsnappende neuslucht aan te tonen.

e. De bandopname* (zie pag. 29).
Om een grotere objektiviteit van de spraakbeoordeling te krijgen moeten verschil
lende experts (b.v. een logopedist en de onderzoeker(s)) naar de band luisteren. 
De volgende criteria worden gebruikt:
1. goed
2. redelijk
3. matig
4. slecht (Flowers, 1973; Skolnick, 1975).

f. Het pharyngogram.
Op deze röntgenfoto is de mate van afsluiting van de nasopharynx te beoordelen. 
De anatomie van het palatum molle kan tevens tot op zekere hoogte worden 
beoordeeld (afb. 3).

Afb. 3
De pharyngogrammen laten zien dat bij langdurig aanhouden van ‘SS’ en ‘ii’ geen afsluiting optreedt 
van de neusholte. Het palatum molle wordt goed geheven, maar is net niet lang genoeg.
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III. Ontwikkeling van het aangezicht

A. Kaakbot en tandbogen
Zonder een operatieve ingreep ontwikkelt de maxilla (afb. 4) bij de schisispatiënt 
zich veelal vrij normaal (Landers, 1975). Het is de operatieve ingreep met de 
daarop volgende littekenvorming, die groeistoornissen kan veroorzaken. De 
meetmethoden zijn bij de schisispatiënt in principe hetzelfde als bij de niet-schisis- 
patiënt met één restriktie, n.1. dat het z.g. A punt moeilijk te meten is en dat de 
hoogstand van het caninus-premolaargebied lastig in cijfers is uit te drukken. 
Vanzelfsprekend dient naar voorafgaande orthodontische behandeling geïnformeerd 
te worden.

Afb. 4
Patiënt met een ongeopereerd palatum, waarbij de bovenkaakboog een normale vorm heeft.

Onderzoekmethoden
a. R.S.P. evaluatie (afb. 5)

De volgende referentiepunten dienen bij voorkeur te worden gebruikt: Na, 
S, Ar, Gn, Go, B en A (Hotz, Dietrich, 1969). Met deze referentiepunten 
kunnen de volgende hoeken bepaald worden.

Ar, S, Na = 122° (normaalwaarde)
S, Na, B = 79°
S, Na, A = 82°
Ar, Gn, Go = 125°

b. O.P. evaluatie (afb. 6)
Deze is bruikbaar voor een vergelijkend onderzoek naar de ondereruptie van 
de caninus. De afstand van het incisale vlak van de caninus tot het occlusievlak 
wordt gemeten.

c. Gipsmodellen.
op de gipsmodellen wordt de compressie van de bovenkaakwallen en de mate
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Afb. 5
Tracing van een röntgen-schedelprofielfoto met referentiepunten.

Afb. 6
Tracing van een orthopantomogram voor het meten van de hoogstand van de caninus.

van klasse III occlusie als volgt bepaald.
In boven- en onderkaak worden de afstanden tussen de laagste punten van de 
marginale gingiva van de eerste praemolaren gemeten en met elkaar vergeleken. 
Hetzelfde wordt in principe ook met de eerste molaren gedaan. Alleen is hier 
het referentiepunt de verlenging van de palatinale fissuur tot aan de marginale 
gingiva in de bovenkaak en in de onderkaak de verlenging van de linguale 
fissuur tot aan de marginale gingiva (afn. 7).

Afb. 7
Meetpunten voor de maat van compressie in molaar- en premolaargebied (boven- en onderkaak).
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B. Weke delen
De neus werd reeds besproken. Voor de patiënt is het litteken en de vorm van de 
lip naast die van de neus, in feite de belangrijkste steen des aanstoots. Objektieve 
kriteria zijn er nauwelijks; bij een onderzoek is de mening van de onderzoeker(s) 
belangrijker dan die van de patiënt als het gaat om evaluatie van een operatie- 
methode.

Klinisch onderzoek
Hierbij dient gelet te worden op (dys-)continuiteit van de M. orbicularis oris, vorm 
van de lip bij spreken, lachen, fluiten. Tevens op de aanwezigheid van een liptrap, 
horizontaal en vertikaal weefseltekort en de kwaliteit van het litteken. De patiënt 
wordt en face en en profiel gefotografeerd. Dit als geheugensteun (zie afb. 8).

Afb. 8
Patiënt, waarbij een progenie van de onderkaak samengaat met een onderontwikkelde maxilla. De 
liptrap is positief, terwijl de rechter neusvleugel sterk atrofïsch is.

C. Palatum durum
Bij het sluiten van de verhemeltespleet is het niet altijd mogelijk om een voor 100 
°/o dichte afsluiting tussen de mondholte en de neusholte te krijgen. Vaak zullen 
er kleine fistels blijven bestaan die weinig of geen klachten voor de patiënt geven. 
I.v.m. eventuele therapie van kompressie van de bovenkaak is de mate van litteken- 
vorming en het voorkomen van elementen in de spleet van belang.

Onderzoekmethoden
a. Inspektie. Dit spreekt voor zich.
b. Het aftasten van de spleet met een knopsonde. Dit moet zorgvuldig gebeuren, 

want een eventuele oronasale fistel ligt nog al eens verborgen achter over
hangende mondmucosa.

c. Andere methoden:
Voor de kleinere fistel is het volgende handig. Aan de patiënt wordt gevraagd 
om water in zijn mond te nemen en dit met zijn tong tegen het palatum aan
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te persen. Mocht er een oronasale fistel funktioneel aanwezig zijn, dan 
verschijnt er water in de neus.

IV. De persoonlijkheid van de patiënt

De vraagstelling hierbij is hoe de volwassen schisispatiënt zijn jeugd is doorgekomen. 
Heeft hij door zijn handicap een grote achterstand op zijn leeftijdgenootjes, terwijl 
zijn gemiddelde intelligentie even hoog is?

Vragen:
1. Loopbaan.

Wat is de schoolopleiding geweest en welke baan is gekozen?
2. Lichamelijke gesteldheid.

Zijn er nog andere congenitale afwijkingen of ziekten? (Pannbacker, 1968). 
Een hulp hierbij kan zijn of de keuring voor de militaire dienst positief of 
negatief is geweest.

3. Geestelijke gesteldheid.
Hoe kan de patiënt zijn afwijkend uiterlijk verwerken? Ondervindt hij last 
van zijn eventueel afwijkende spraak? Onder behandeling van een psychiater? 
Is het een snor- of baarddrager?

4. Ondergane behandelingen.
Orthodontische behandeling, logopedische behandeling.

V. Diskussie

Het is duidelijk, dat een belangrijk deel der hierboven vermelde onderzoekmetho
den
a. een grote foutenbron hebben
b. voorlopig nog slechts ten dele goed zijn uitgewerkt, in die zin, dat ze klinisch 

mogelijk niet relevant zijn.
Dit laatste moet echter juist aan de hand van het onderzoek en de statistische 
bewerking van een groot patiëntenmateriaal worden getoetst. Het verwerpen van 
een of meer der genoemde methoden kan derhalve slechts achteraf geschieden. 
Nog enige opmerkingen:
Van het maken van rotsbeen-röntgenfoto’s werd om röntgenhygienische redenen 
afgezien, omdat de kliniek en het audiogram voldoende inlichtingen kunnen geven 
omtrent de toestand van het gehoor.
Er werd een duidelijke discrepantie vastgesteld tussen de spraak bij de patiënt in 
levende lijve en die van de bandopname.
Zoals reeds eerder in dit artikel vermeld, is het bij de schisispatiënten moeilijk om 
punt A te bepalen, omdat de spina nasalis naar de kant van de spleet omzwenkt. 
Dit is dan ook de reden geweest om naast de bepaling van de hoeken SNA en SNB 
nog een andere parameter te zoeken voor de mate van ontwikkeling van de maxilla. 
In navolging van Dietrich hebben wij derhalve de schedelbasishoek bepaald. Een 
kleinere waarde van deze hoek betekent een onderontwikkeling van de bovenkaak 
en dit is van belang bij de diagnose van de pseudoprogenie. Om de hoogstand van 
de caninus te bepalen was het noodzakelijk om een oriëntatievlak te hebben. 
Hiervoor kozen wij het vlak van occlusie, omdat dit het funktionele vlak is,
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waarin de caninus normaal zijn plaats heeft.
Tot slot is het van belang om een overzicht van de duur van verschillende onder
delen van het onderzoek te krijgen. Deze werktijd werd gemeten nadat bij het 
onderzoek een zekere routine was verkregen in de researchmethodiek. De tijden 
zijn als volgt:

Fotografie
Röntgenfotografie
Orthodontisch onderzoek met afdrukken van onder- en
bovenkaak en klinisch onderzoek van de mondholte
K.N.O.-onderzoek en audiometrie
Foniatrisch onderzoek en bandopname
Gesprek en anamnese
Totaal

15 min. 
15 min.

30 min. 
30 min. 
30 min. 
15 min.

2 uur en 15 min.

Het is duidelijk dat de fotografie wanneer de medewerkers goed geïnstrueerd zijn, 
zonder aanwezigheid van de onderzoeker kan gebeuren.
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Hoofdstuk fflB

RHIN OMAN OMETRIE

Er zijn in de pulmonologie, anaesthesiologie en de K.N.O.-heelkunde vele methoden 
ontwikkeld om tot een objektieve beoordeling van de luchtweerstand van de bovenste 
luchtwegen te komen.

De wetten, die de voortbeweging van lucht door een kanaal beheersen, zijn in 
principe dezelfde als die bij vloeistoffen, en tot op zekere hoogte ook gelijk aan die van 
electriciteit. De wetten van Ohm (i = j-) en van Poiseuille Flow =

aantal ml substantie = c x P x R4 
sekonde L

zijn van toepassing.
(C - constante, P = druk, R = straal, L = lengte)
Met andere woorden, hoe langer de neusholte in ventrodorsale richting en hoe nauwer ze 
is, des te lager de gemeten waarde. Echter, de laminaire flow waarvoor de wet van 
Poiseuille geldt, kan veranderen in turbulente flow, als de snelheid van de luchtpassage 
boven een bepaalde kritische waarde stijgt.

De methoden om luchtweerstand in de neus te meten worden rhinomanometrie 
genoemd. Voor een uitvoerige diskussie van de terminologie zij verwezen naar het 
proefschrift van Graamans (1980). Hij deelde de gebruikte methoden in drie hoofd
groepen in:
a. methoden waarbij de neusweerstand wordt gemeten.
b. methoden waarbij alleen drukverschillen of stroomsterkten worden gemeten.
c. methoden waarbij andere parameters dan druk, stroom of weerstand worden 

gebruikt.
De in dit proefschrift gebruikte methode is een subgroep van de onder a. genoemde 
hoofdgroep en kan betiteld worden als - aktieve anterior rhinometrie. Daarbij wordt de 
stroomsterkte bij de ademhaling aan een der neushelften gemeten en de druk in de 
andere neushelft wordt gelijktijdig gemeten en representatief geacht voor de druk in de 
pharynx. Graamans noemt deze methode rhinorheomanometrie. Om semantische 
problemen te omzeüen is het wellicht verstandiger de vrijblijvende term rhinomanometrie 
verder te gebruiken.

Ontwikkeling en publikaties sinds 1981

Omdat Graamans in 1980 in zijn proefschrift een volledig overzicht heeft gegeven 
over de literatuur en ontwikkeling van de rhinomanometrie van vóór die tijd, leek het 
nuttig na te gaan welk onderzoek sindsdien werd verricht, voorzover het relevant is voor 
het onderhavige proefschrift.

Voorzover na te gaan zijn geen drastische wijzingingen in apparatuur of meettech
niek ingevoerd. Misschien is de door Berdel en Koch (1983) gebruikte ‘oscillatiemethode’, 
die tot op heden volgens hen vooral voor de lage luchtwegen gebruikt werd, de enige 
verandering van betekenis geweest. Ten aanzien van de gebruikte methodieken kan
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opgemerkt worden, dat ondanks het feit dat de posterior rhinomanometrie (zie Graamans) 
bij 50-70 °/o soms moeilijk is door het optreden van pharynxreflexen, toch vrij veel onder
zoekers van deze methode gebruik maken en er tevreden mee schijnen te zijn (Berry, 
1981; Weber et al., 1981; Strohl et al., 1982; Gronborg et al., 1983). De anterior 
rhinomanometrie wordt echter vaker toegepast. Schlenter (1981), Broms (1982), 
Broms et al. (1982), Koch en Pau (1982), Fiebach en Matschke (1983), Götzfried en 
Masing (1984) waren allen tevreden met deze techniek resp. geven zij geen blijk van 
scepsis.
Bij deze methode zou de lekkage van lucht door een eventueel aanwezig defekt in het 
palatum een foutenbron kunnen zijn. De grootte van de in dit proefschrift beschreven 
oronasale fistels was echter niet van dien aard dat hiervan enig aerodynamisch effekt 
verwacht zou kunnen worden.

Kritiek op de methode

Courtiss en Goldwyn (1983) laten zich nogal kritisch uit over de rhinomanometrie. 
Hun kritiek heeft vooral betrekking op het feit dat boven een bepaalde snelheid van 
luchtverplaatsing turbulentie in de neus gaat optreden en tevens dat de zwellingstoestand 
van de nasale mucosa aan cyclische en andere invloeden onderhevig is. Ontzwellen van 
de mucosa heeft uiteraard een niet-fysiologische toestand tot gevolg en ook dit vermin
dert de waarde van de methode. Standaardisatie in de zin van een constant CC^-gehalte, 
een gestandaardiseerde houding, vochtigheidsgraad en temperatuur zijn uiteraard van 
belang, maar de realisering van de zo gewenste standaardisatie is in de praktijk niet altijd 
eenvoudig.
Het schijnt dat zelfs bij gebruik van verfijnde apparatuur vaak een aanzienlijke variatie in 
de gegevens wordt verkregen en Courtiss en Goldwyn schrijven: ‘We cannot recommend 
rhinomanometry with enthusiasm because of its questionable reliability and validity’.

Le Mouel (1982) schrijft, dat een goed rhinomanometrisch onderzoek minimaal 
drie uur moet duren, gezien de veranderingen in de neusmucosa ten gevolge van de neus- 
cyclus, maar of de andere auteurs zich hieraan houden is niet duidelijk.

Czernic (1981) is van mening, dat de correlatie tussen de klinische bevindingen en 
de rhinomanometrie momenteel nog te gering is voor klinisch-diagnostisch gebruik, maar 
schrijft aan het slot van zijn artikel wel ‘Pour le moment c’est dans la recherche que la 
rhinomanométrie a son röle ä jouer’. Ook het ‘committee report on standardization 
of Rhinomanometry’ (Kern, 1981) maakt duidelijk dat ten aanzien van deze methode 
van onderzoek nog veel werk moet worden verricht: ‘Standardization of Rhinomanometry 
requires further inquiry and re-evaluation’.
Volgens dit rapport is de in dit onderzoek gebruikte ‘anterior nozzle technique’ inferieur 
aan de technieken waarbij maskers worden gebruikt. Het aanzetstuk veroorzaakt ver
vorming van het vestibulum nasi, waardoor de klepfunktie wordt opgeheven. In ons 
onderzoek was de problematiek een andere, dan bij de gebruikelijke toepassing van deze 
onderzoeksmethode: het meest ventrale deel van de neusgang moest bij de metingen 
juist uitgeschakeld worden, omdat in beide groepen de lipplastiek en vomerlap op 
dezelfde leeftijd waren verricht. Verschil kon slechts aangenomen worden in het dorsale 
deel van de neusgangen en daarom was het van het grootste belang ‘voorbij’ de klep te 
meten waarvoor de gebruikte methode nu juist wel geschikt was.

Het betreft overigens wel een nogal primitief instrument met mogelijk grote
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meetfouten, maar als deze méetfouten over beide groepen ongeveer gelijkelijk verdeeld 
zijn geweest (hetgeen aangenomen mag worden), dan kan wellicht aan het resultaat toch 
betekenis worden toegekend. Deze zelfde bewering kan geldigheid hebben ten aanzien 
van het niet gebruiken van decongestiva.

Een en ander is in overeenstemming met het oordeel dat Kumlien en Schiratzki 
(1979) over de rhinomanometrie hebben: ‘rhinomanometry is more suitable for compar
ison of groups than for individual patients’. In dit proefschrift werden dus 51 patiënten 
vergeleken met 54 anderen en derhalve leek het verantwoord rhinomanometrie toe te 
passen.
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INFLUENCE OF AGE AT OPERATION FOR CLEFTS ON THE DEVELOPMENT OF 
THE JAWS

Peter Blijdorp and Peter Egyedi
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SUMMARY

In this follow-up study of adult cleft patients with a unilateral cheilognathopalato- 
schisis, the effect on maxillo-mandibular development of the age at which the palatoplasty 
had been performed was investigated.

It was concluded that it makes little difference whether the hard palate is closed 
at the age of 3 or at 6 years.

INTRODUCTION

In the unoperated cleft patient there is a dentoalveolar malposition. In the case of 
a unilateral total cleft, this manifests itself as a crossbite in the molar region and under
eruption of the cuspid, and sometimes of the lateral incisor as well (Bishara et ah, 1976, 
1978). Otherwise the general development of the maxilla and mandible proceeds 
normally as reported among others by Van Limborgh (1964), Pitangui and Franco 
(1967), Ross and Johnston (1972), Balan and Stellmach (1973).. From this we may 
deduce that the intrinsic growth potential of the tissue in the cleft patient is on the 
whole fair, and that the inhibition of growth in the operated patient should on the 
whole, not be attributed to the primary deficiency of tissue but to the surgical trauma 
at an early age. Admittedly, Veau (1931), writing on compression of the upper arch, 
writes: ‘Pour ma part, sur 500 staphylorraphies, que je rapporte plus loin, je n’ai pas 
observé un seul cas de rétraction cicatricielle et j’opère dans le trés jeune age’ and 
Morley (1966) states: ‘growth, however, may be stimulated by appropriate surgery if 
carried out in early life, etc.’, but they fail to mention any relevant investigations and 
their statements should therefore be received critically. Accordingly, we persist in our 
assumption that apart from a primary tissue deficiency surrounding the cleft itself, the 
development of the palatal halves is largely normal, unless operation is performed. 
The primary tissue deficiency constitutes an unchangeable fact in each individual 
patient. What is variable is the surgical trauma.

For this reason, many surgeons have devised techniques and surgical schemes to 
reduce the damage inflicted, to a minimum in order to avoid impairment of cranial 
growth. Consequently, in the surgical treatment of cleft patients, two main trends can 
be distinguished.
One trend attaches major importance to the social aspects, speech and hearing, and
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accordingly prefers to operate at an early age (e.g. Trusler et al., 1955; Kilner, 1958; 
Honig, 1964; Stark, 1968), whereas others take the stand that operating on a growing 
maxilla should in principle be avoided, and close the hard palate at a later age (e.g. 
Schweckendiek, 1955; Widmaier, 1966; Hotz and Perko, 1974; Perko, 1979; Hotz and 
Gnoinski, 1979).

In this follow-up study, the cranial growth and the dentoalveolar relation were 
evaluated in two groups of patients who had been subjected to operation on the hard 
palate at the ages of approx. 3 (group A) and of approx. 6 (group B) years. During this 
period, the growth of the palate and alveolar process creates space for the first molar 
(Salzmann, 1966).
In the sagittal direction this would amount to a little over 10 mm (Sicher, 1952). In 
non-cleft Europeans this is little less than half the total growth after the 3rd year of life. 
Were the growth to be disturbed after the age of 6, growth between 3 and 6 years would 
be even more important. This may also be deduced indirectly from data presented by 
Narula and Ross (1970) who, in a group of operated cleft patients (cheilognathopalato- 
schisis duplex totalis) observed an increase in length of the maxilla by 12.2 °/o after 
the age of 6.

Postulating a length of 56.3 mm in the 6-year-old, their figures indicate a growth 
in this category of almost 7 mm after the age of 6, which seems very little. Admittedly, 
in unilateral clefts the situation is different, but there are no reasons to assume that the 
order of magnitude of maxillary growth after the age of 6 is greatly different. In this 
connection, it may be pointed out that this estimate is not in accordance with the 
findings obtained by Sillman (1964) in normal children, where a considerably larger 
percentage of growth was still recorded after the age of 6. Moorrees (1959) also reports 
different figures for non-cleft children. Undoubtedly the best criteria are the size of the 
teeth, the gain of space after the shedding of the deciduous molars and the lack of space 
for the (2nd and) 3rd molar, as well as the closure of the diastemata in the primary 
dentition.

Analysis of all these data together suggests that in all probability, approximately 
one-half of growth after the age of 3 occurs during the period between 3 and 6 years, at 
any rate in the operated cleft patient. If there would be a significant influence of the 
operation on the development of the maxilla, a difference in jaw size between the two 
groups ought to be observed: postponement of the operation from 3 to 6 years would 
allow an undisturbed growth for 3 extra years.

CLINICAL MATERIAL

The groups studied consisted of patients of the University Clinic for Maxillo-facial 
Surgery, University Hospital, Utrecht.

In this clinic, between 1945 and 1965, over 2500 patients with primary cheiloschisis, 
some of them with, others without gnathopalatoschisis, were treated. In addition, there 
was a large number of patients with isolated palatoschisis. Nearly all of these patients 
were operated on by the head of the department, Prof. J.W.A. Tjebbes. The surgical 
technique was not changed during this period. For this follow-up, adult (c.q. fully 
grown) patients who had been operated on by Prof. Tjebbes during childhood, were 
invited.

Two groups of patients with total unilateral cleft lip, jaw and palate, could be 
formed: 51 who had been operated on when approximately 3 and 54 operated on when
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approximately 6 years of age. In principle, the surgeon wanted to operate all patients at 
an age of approximately 2.5 years (after eruption of all deciduous molars), but his heavy 
case-load forced him to postpone the operation in a fairly large number of cases till 
approximately the age of 6. In other words, there has been no selection of material 
made by the surgeon. The two groups of patients discussed in this paper are therefore 
in all probability comparable with only one variable element: the age at operation.

THE SURGICAL TECHNIQUE APPLIED CONSIDERED FROM THE VIEW OF 
MAXILLARY GROWTH

A. Operation of the lip and the gnathoschisis

It is generally accepted that the cheiloplasty affects the growth of the anterior 
portion of the alveolar process of the maxilla (Onizuka and Isshiki, 1975; Eisbach 
et ah, 1978). Since the principal growth occurs further dorsally, its influence on 
jaw size is not very great. During the cheiloplasty, which was performed around 
the age of 3 months, in our series of patients the surgeon also closed the gnatho
schisis and the anterior portion of the palatoschisis. This was achieved by suturing 
a vomerine flap (Veau, 1938) beneath the mucoperiostal edge of the palate, 
elevated only over a short distance, on the side of the cleft (see fig. 1), in other

V: Vomer
A: Area of denuded palatal bone

Fig. 1
Depiction of the vomerine flap to close the anterior part of the hard palate during the first operation. 
Note: short area of raising of palatal mucosa at A.

words, a single layer closure. In this respect the technique differed from Veau’s, 
who mobilized the palatal mucosa on the side of the cleft in its entirety and 
sutured it across the cleft, thereby establishing a double closure (except in the 
alveolar region (see fig. 2).
Accordingly, Tjebbes exposed the palatine bone in babies to a far lesser extent 
than Veau.
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Fig. 2
Drawing of the Veau type of anterior palatal 
closure during lip surgery.

A: Area of denuded palatal bone

B. Operation of the palate
This was carried out approximately according to the Ganzer (1920)-Veau-Ruppe 
(1922) (VY-pushback) technique (see fig. 3). On completion of the operation, a 
with an iodoform-vaseline gauze relined plate was inserted and fixed to the teeth. 
This plate pressed the palatine mucosa against the underlying bone and fixed it in 
a dorsal position. The plate was removed after 7 days. A point to be noted in the 
early-operation group is that operation was only performed after complete eruption 
of the deciduous dentition. In case of a wide cleft, much denuded bone was 
exposed laterally on the palate. Fairly often, this was partially covered with a 
rotation flap with dorsal pedicle, taken from the vestibule dorsolaterally to the 
last deciduous molars (see fig. 3). In a small number of patients from both 
groups, reoperation of oro-nasal fistulae was necessary. This was never done by 
means of complete mobilization of the palatal mucosa but always by means of 
small local flaps.

Fig. 3
Depiction of closure of posterior palate during second operation. Partial covering of denuded palatal 
bone by flap A and B.

C. Pharyngoplasty

The technique has been described in a paper on the logopedie findings in the same 
group of patients (Blijdorp and Müller - in press).
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METHODS OF EXAMINATION*

A. Maxillary bone and dental arch

a. A cephalometric X-ray and an orthopantomogram (O.P.) were made of every 
patient. The former yielded cephalometric values of interest for the investi
gation. The following landmarks were used (fig. 4):

Fig. 4
The landmarks used in the cephalometric analysis 
of the patients.

A: Anterior delimitation of the apical base of the maxilla. This corresponds 
to the lowest point of the curvature between the spina nasalis anterior (S.N.A.) 
and the prosthion (Pr.). Locating point A is difficult, especially in the cleft 
patient. In the cleft patient, the suture of the intermaxillary bone is turned 
towards the side of the cleft. For point A, the point furthest ventrally was 
always used.
Ar: Articulare. This is defined by the point of intersection of the contours of 
the posterior border of the ascending ramus of the mandible and the lower 
surface (Pars basilaris) of the occipital bone. This point is not actually 
present on the skull. It was introduced by Bjork (1947).
B: Anterior delimitation of the apical base of the mandible. This corresponds 
to the deepest point of the anterior aspect of the outline of the chin.
Gn: Gnathion. The furthest caudal point of the lower edge of the symphyseal 
contour.
Go: Gonion. The point of intersection of the tangent at the posterior border 
of the ramus and the tangent along symphysis and the masseteric protuberance. 
N: Nasion. This is the point of the naso-frontal suture situated in the median 
plane.
S: Sellar point. Centre of the sella turcica.
S.N.A.: Sagittal position of the maxilla in relation to the base of the skull.

* See also Blijdorp and Coinelissen (1977).
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(Not to be confused with the abbreviation of spina nasalis anterior)
S.N.B.: Sagittal position of the mandible in relation to the base of the skull. 
N.S. Ar.: The angle of the base of the skull. According to the paper by Hotz 
and Dietrich (1969), the angle of the base of the skull constitutes a criterion 
of underdevelopment of the maxilla, and permits distinction between genuine 
mandibular prognathism and pseudoprognathism.
Ar. Go. Ga.: The angle of the angulus mandibulae.

b. On the orthopantomogram, a tangent to the plane of occlusion was drawn. 
The shortest distance from this plane to the tip of the cuspid on the side of 
the cleft was an indication of the degree of undereruption of the cuspid (fig.
5).

Infraposition of cuspid

Age of palatal closure 
2l/2-3l/2y 51/2-61/2 y
4.8 mm 4.9 mm

Fig. 5a
Depiction of measurements on the orthopantomogram of position of the cuspid including the 
results.

Fig. 5b
Example of marked infraposition of cuspid and first premolar in cleft area.
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Fig. 5c
Example of very satisfactory position of cuspid in cleft area. This case represents the best result 
obtained. Orthodontic treatment had been given.

c. Plaster cast analysis.
The plaster cast analysis was used to check the measurements and the occlusion 
observed in the patient. No important differences between measurements 
were found, if there were any, the observation in the chair was always accepted 
as the correct one.
The measurements were carried out as follows: In the upper and the lower 
jaw, the distances between the lowest points of the marginal gingiva of the 
first premolars were measured and compared. In principle, the same was done 
with the first molars, with this difference that there, the landmarks used were 
the prolongation of the palatine fissure into the marginal gingiva in the upper 
jaw and the prolongation of the lingual fissure into the marginal gingiva in the 
lower jaw (fig. 6).

B. Soft parts

The soft parts largely follow the bony skeleton (Henderson, 1974; Steinhäuser, 
1974). Naturally, we should not limit ourselves to cephalometric radiography but 
also look at the profile. A criterion very easy to apply is the lip line: by a negative 
lip line we mean the situation where the lower lip lies too far dorsally, by a 
positive lip line the situation where the lower lip is situated too far ventrally (fig.
7).
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Fig. 6
Method of measuring the compression of the dental arch.

A: negative lip step
ABC B: neutral lip step

C: positive lip step

Fig. 7
The different types of lip relation referred to in the article.

Other elements taken into account were scar formation and the appearance 
of the lip (tightness).
For the purpose of comparison of the two age groups, the last mentioned two 
criteria proved to be of little interest. The function of the lip was also considered. 
During the closure of the lip, the sphincter action of the orbicular muscle is 
restored as much as possible by suturing this muscle separately with catgut in 
order to regain a continuous sling. This (sphincter) function is of importance 
when the patient is requested to raise the pressure in the oral cavity and to blow 
into a tube attached to the manometer (fig. 8). The sphincter function may also 
play a part with regard to the position of the incisors. When air escaped past the 
tube, this function was classified as insufficient. A study of the effect of this 
insufficiency on occlusion was later found to be outside the scope of this investi
gation, and will be published separately later.
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Fig. 8
Illustration of competent sphincter during blowing.

C. The hard palate

The hard palate has already been inspected during determination of the com
pression of the upper jaw and the Angle classification. At this stage, special 
attention was given to oronasal fistulae. The simplest method, better than the 
most thorough inspection with a probe is to request the patient to take a little 
water into his mouth and to try to force water through the fistula into the nose. 
The examiner should, however, be on his guard against a false-positive reaction 
owing to palatal insufficiency.

RESULTS

A. Maxillary bone and dental arch
a. Evaluation of the cephalometric X-ray (table 1).

The measurements of the angle of the base of the skull gave an average value 
considerably higher than the normal value in unaffected persons. The mean 
S.N.B. angle was slightly smaller in group B than in group A. The mean value 
for both groups was lower than the normal value, indicating retrognathia of 
the mandible. This is in accordance with papers published earlier by Hayashi 
et al. (1973), Mowbray (1975) and Vora and Joshi (1977). Other authors, 
however, such as Korkhaus (1955) and Krijgers Janzen (1961) report a larger 
proportion of cases of genuine mandibular prognathism in cleft patients.
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Table 1 CEPHALOMETRIC FINDINGS

normal values
age of palatal clósure

2.5-3.5 years 5.5-6.5 years P-value

Ar, S, Na 122 125,3 126,2 0,38

S, Na, B 79 77,4 76,0 0,12

S, Na, A 82 75,7 74,4 0,16

At, Go, Gn 125 128,8 130,4 0,20

Table 2 P.O.P. cast analysis
Relation of 1 st incisors

age of palatal closure
2.5-3.5 years 5.5-6.5 years

number percentage number percentage P-value

‘Class IIP relation 13 26 16 32

Normal relation 23 46 19 38

End-to-end relation 7 14 12 24

‘Class II’ relation 7 14 3 6

50 50

Table 3 P.O.P. cast analysis
Relation of 2nd incisors

age of palatal closure
2.5-3.5 years 5.5-6.5 years

number percentage number percentage P-value

‘Class IIP relation 18 37,5 18 36

Normal relation 22 45,8 20 40

End-to-end relation 5 10,4 10 20

‘Class IP relation 3 6,3 2 4

48 50
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Table 4 P.O.P. cast analysis cleft side 
Relation of 1 st molars

2.5-3.5 
number

age of palatal closure 
years 5.5-6.5 years

percentage number percentage P-value

Class III 18 36 18 36,7

Class I 19 38 22 44,9

0,72

Class II 9 18 5 10,2

End-to-end relation 4 8 4 8,2

50 49

Table 5 P.O.P. cast analysis non-cleft side
Relation of 1 st molars

age of palatal closure 
2.5-3.5 years 5.5-6.5 years

number percentage number percentage P-value

Class III 17 34 25 51,0

Class I 20 40 17 34,7

Class II 8 16 4 8,2

End-to-end relation 5 10 3 6,1

50 50

In agreement with the findings concerning the angle of the base of the skull 
we found that the mean SNA value was lower than the normal value. Here, 
again, there was a difference between the two groups studied. In the patients 
of group B, point A was situated slightly further dorsally. As regards the 
angle of the mandible (Ar., Go., Gn.), its mean value was above normal, and 
the difference between groups A and B was slight (figs. 9a and 9b).
The assumption may be justified that the mandible has grown on in the 
ventral direction below the apices of the various elements, resulting in a 
prognatic chin position after all.
Finally, for both groups combined, we studied the influence of the pharyngo- 
plasty on the SNA angle, although this is not actually part of this investigation. 
No correlation was found (P = 0.82).
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Table 6

P.O.P. cast analysis 
Compression premolar area

age of palatal closure age of palatal closure
2.5-3.5 years 5.5-6.5 years

Mean distance 1st upper premolars 22.65(A) 22.84(B)
s.d. 3.79 s.d. 3.64

Mean distance 1st lower premolars 26.45(C) 26.27(D)
s.d. 2.34 s.d. 2.08

(A) - (C) - 3.82
s.d. 3.49

(B)- (D) 3.43
s.d. 3.44

Wilcoxon Rank Sum Test between the two groups:

2.5-3.5 years 5.5-6.5 years U Z two-tailed p.
-3.82 -3.43 1200.0 0.1785 0.4292

corrected for ties.

Table 7

P.O.P. cast analysis 
Compression molar area

age of palatal closure age of palatal closure
2.5-3.5 years 5.5-6.5 years

Mean distance 1st upper molars 33.61(A) 33.29(B)
s.d. 3.49 s.d. 4.34

Mean distance 1st lower molars 35.40(C) 36.00(D)
s.d. 3.64 s.d. 3.33

(A)-(C) - 2.06
s.d. 3.72

(B)-(D) - 2.71
s.d. 3.90

Wilcoxon Rank Sum Test between the two groups:

2.5-3.5 years 5.5-6.5 years U Z two-tailed p.
-2.06 -2.71 1073.5 0.9198 0.3577
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b. O.P.T. evaluation.
At the O.P.T. evaluation, an undereruption of the cuspid on the side of the 
cleft was found of 4.8 and 4.9 mm on the average.

c. Plaster casts.
For the incisor occlusion and the molar occlusion according to the Angle 
classification, the reader is referred to tables 2, 3, 4 and 5. None of these 
differences were significant.
For compression see tables 6 and 7.

B. Soft parts
The sphincter function of the orbicular muscle appeared to be slightly better in 
the patients of group B (chi2 = 2.37; P = 0.131). Also, in this group there were 
fewer patients with hypertrophic scars in the Up (table 8). As regards the sphincter 
function, there was escaping air in 28 °/o of group A and 10 °/o of group B. A 
positive lip line occurred significantly more often in group B (chi2 = 3.90; P = 
0.048).

Table 8

ANALYSIS OF SOFT TISSUE PATTERN

Sphincter function age of palatal closure
2.5-3.5 years 5.5-6.5 years

number percentage number percentage P-value

Good function 36 70,6 45 83,3 0,19

Aspect of scar: good 32 62,7 45 83,3
acceptable 16 33,3 9 16,7 0,04
bad 2 3,9 - -

Table 9

ANALYSIS OF SOFT TISSUE PATTERN

Lip relation age of palatal closure
2.5-3.5 years 5.5-6.5 years

number percentage number percentage P-value

Lipline: positive 19 37,3 29 53,7 0,13
neutral 32 62,7 25 46,3
negative - - - -

Tight upperlip 3 5,9 3 5,6 1,0

Short upperlip 16 31,4 15 27,8 0,85
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This is in accordance with the results of the cephalometric X-ray evaluation, 
which proves once again that the soft parts follow the bony skeleton. In either 
group there were only few patients with a tight upper lip. Tissue deficiency of the 
upper lip in the vertical direction was fairly frequent, the percentage is shown in 
the scheme (table 9). The criteria are shown in the illustrations (figs. 10 and 11). 
This phenomenon is well known in the cheiloplasty according to Veau (1938), 
even when combined with Axhausen’s (1941) triangular flap. Tightness of the lip 
could not be rendered visible.

Fig. 9a
The mean result of the cephalometric measurements in group A.

Fig. 9b
The mean result of the measurings in group B.

C. Hard palate
A fistula in the hard palate was diagnosed in 14 patients of group B and 12 of 
group A. All these fistulae were small and could only be diagnosed with the aid of 
the probe or the water-into-nose test.

DISCUSSION

A. Maxillary bone and dental arch
a. Evaluation of the cephalometric X-rays’s.

It is a generally known fact that underdevelopment of the maxilla is frequent 
in patients operated on for cleft lip, jaw and palate. In our material, also, 
maxUlary retroposition could be demonstrated clearly in all cases. If we 
postulate that early operation causes more inhibition of growth than late
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Fig. 10
Illustration of moderate vertical insufficiency of upper lip.

Fig. 11
Example of satisfactory vertical development of upper lip.



/

operation, we would expect more pronounced retrognathism in group A than 
in group B. This proved not to be the case, however, The highly surprising 
finding was that maxillary retrognathism was not influenced as much as 
expected by the difference between the ages at operation, 3 or 6 years. 
With reference to the value of SNA and the width of the mandibular angle, 
the assumption has already been advanced that basal bone below the alveolar 
level continues to grow in a ventral direction, leading to a chin in a relatively 
ventral position. Indeed, in cleft patients we often observe retro-inclination 
of the lower front teeth and a pointed chin, which together with the under
development of the maxilla bring about the typical physiognomy. Could it be 
the increased lip pressure of the orbicular muscle of the mouth that causes 
the lower front to tilt lingually? According to Van der Laar (1977), the lip 
pressure on the upper incisors in cleft patients does not exceed that of 
healthy subjects. However, in patients with mandibular prognathism, this 
would seem to be the case, or else how could the lips be closed?
We have also given some attention to the question to what extent the pharyngo- 
plasty that had been performed in some of the patients had influenced 
maxillary growth (see Subtelny and Pineda, 1978), although this was not 
really within the scope of this paper.
No such influence could be established, for which reason the corresponding 
table was not included in this publication, the more so, since in general the 
pharyngoplasty was performed at a later age; the above therefore, does not 
imply that primary pharyngoplasty in infancy might not cause inhibition of 
maxillary growth.

b. O.P.T. evaluation.
The observations speak for themselves. Undereruption of the cuspid is 
present in both groups, and to more or less the same extent. This was not 
unexpected in view of the fact that in both groups the gnathoschisis was 
closed at the age of 3 months.

c. Plaster casts.
There is practically no difference in compression in the premolar and molar 
regions. The angle classification where maxillary development is concerned, 
is on the whole slightly more favorable for group A. Not too much importance 
should be attached to this, however, since in most adult cleft patients a 
number of teeth in the premolar and molar regions have already been lost due 
to various causes. Much more importance from the diagnostic and aesthetic 
points of view must be attached to incisor relationship.
A ‘class III relation’ occurred more often in patients of group B, where a 
‘class I relation’ was seen more often in patients of group A. For a possible 
explanation of this unexpected finding - viz. B.
Since cheiloplasty was performed at an age of 3 months in both groups, the 
appearance of the lip as such, need not to be discussed in this paper. Function, 
however, is a different matter, since it may affect the inclination of the 
incisors.

B. Soft parts
The sphincter function appeared to be better in patients subjected to the Tate’
operation. It seems a plausible hypothesis that palatal insufficiency lasting 3 years
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longer has resulted in more muscular exercise in the lip (grimacing) and consequently 
in better sphincter function. This may be the reason that the sagittal relation 
of the incisors in group B was slightly less favorable than in group A and the 
positive lip line more common.

C. Hard palate.
Such fistulae as were seen were of no clinical importance, from which we may 
conclude that for the surgical treatment the difference in age was irrelevant.

We have asked ourselves whether orthodontic treatment should be included 
in the investigation. We found that the frequency of orthodontic treatment was approxi
mately the same in both groups. It is impossible for the examiner to check whether 
such treatments have been performed adequately. Accordingly we arrived at the con
clusion that the orthodontic treatment that had been administrated could not be made 
part of the evaluation. We can only hope that more or less the same has been done in 
the two groups.

To recapitulate, the results of this follow-up study suggest that postponement of 
the operation on the palate from the age of 3 to the age of 6 years is of little benefit 
from the orthodontic point of view. This should not, however, mean that operation at a 
much earlier age still (prior to eruption of the deciduous molars) may not lead to severe 
deformity; it may do just that (Gräber, 1964), although the publication of Mazaheriet 
al. (1971) does not support this supposition. In this connection it may further be 
pointed out that the surgeon was an extraordinarily experienced man; that the intro
duction of a plate eliminated dead space between the mucosa and the palatine bone, 
thereby precluding a thick scar; and finally, that of the patients invited for the follow
up only 46 °/o actually attended.

Did the ‘orthodontic cripples’ stay away? It is not probable, but it would be the 
only really satisfactory explanation of the fact that the results of this follow-up are so 
clearly at variance with the assumption made in the introduction and with the opinion 
of so many competent authors.

CONCLUSION

Raising of a muco-periosteal flap on the palate at an age of about 3 years did not 
impair growth of the maxilla significantly more than if done at an age of 6.

The implication may be, that growth is impaired to a lesser extent than previously 
thought, at least after the eruption of the complete deciduous dentition has been 
completed.
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THE INFLUENCE OF THE AGE AT WHICH THE PALATE IS CLOSED ON THE 
RHINOLOGIC AL AND OTOLOGIC AL CONDITION IN THE ADULT CLEFT PATIENT
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SUMMARY

A comparative study was made of the otological and rhinological conditions at 
adult age of two groups of patients with unilateral total cheilognathopalatoschisis.

In group A (51 patients), the palate was closed around the third year of life, in 
group B (54 patients), around the sixth year.

All patients were operated on with an identical technique by the same surgeon.
There was no difference between the two groups in regard to hearing loss. No 

difference could be demonstrated either in nasal patency between these two groups.

INTRODUCTION

Hearing loss occurs frequently in cleft palate patients. This hearing loss is usually 
due to middle ear pathology (Welin, 1947;Pannbacker, 1969;Koch et al., 1970; Yules, 
1970; Koch et al., 1973; Cole and Cole, 1974; Bluestone et al., 1975; Möller, 1975; 
Swigart, 1979).

The probable cause is the insufficient auditory tube function. Bluestone et al. 
(1975) have demonstrated that this is mainly due to a defective opening mechanism 
instead of an anatomical obstruction of the auditory tube. Virtually all operated cleft 
patients younger than 2 years have these middle ear problems (Stool and Randall, 1967; 
Koch et al., 1970; Paradise and Bluestone, 1974; Möller, 1975; Soudijn and Huffstadt, 
1975).

In patients with unoperated clefts the tubal dysfunction is explained by the 
increased compliance of the tubal wall (Paradise, 1975), sometimes combined with 
chronic inflammatory phenomena due to the abnormal anatomical situation in the 
mouth, nose and the pharynx.

As a rule closure of the palate is followed by marked improvement of the middle 
ear symptoms (Bluestone et al., 1972a, b;Paulsen, 1973;Paradise and Bluestone, 1974; 
Paradise, 1976). This improvement is related to an increased rigidity of the tube (Blue- 
stone et al., 1975). Unfortunately the dysfunction does not always improve after 
operation of the palatal cleft. This may be due to traction exerted by scar tissue on the 
pharyngeal opening of the auditory tube (House, 1964). The hampered nasal respiration,
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observed so frequently after surgical closure of the cleft palate might also impair adequate 
ventilation of the middle ear. It seems likely that early closure of the palate will exert a 
positive influence on the ultimate otological condition as recurrent otitis media may be 
prevented in some cases.

Since a lasting hearing loss may influence use of language, speech, emotional 
development and intelligence of the child (Paradise, 1975), early closure of the cleft 
palate seems to be preferable to closure at a later age.

In many patients operated on for cleft palate, the nasal patency is disturbed due 
to one or several of the following factors:
a. an elevation of the floor of the nasal cavity and/or the nostril floor on the operated 

side;
b. narrowing of the bony skeleton of the nose due to transverse maxillary compression;
c. septal deviation;
d. stenosis of the external nasal ostium due to growth disturbance of the alar cartilage;
e. asymmetry of the tip of the nose due to dislocation of an alar cartilage.
An inadequate patency of the nose may be associated with accumulation of secretions 
and chronic inflammation of the mucosa, with maxillary sinusitis as a possible additional 
complication.

In this study we had the unique opportunity to compare two groups of patients 
who, at different ages, hadbeen operated on by the same person using the same technique. 
It gave us a chance of determining the influence of the moment of operation on the 
ultimate results, free from many of the extraneous factors that usually hamper such 
studies. The purpose of this investigation is to find out whether the age at which 
the palate is closed affects the rhinological and otological conditions at the adult age.

Since the operative technique may have consequences for the patency of the nose, 
the applied procedure is described in some detail below.

SURGICAL TECHNIQUE

1. Repair of the cleft lip.
The lip was closed at the age of 3 months according to the technique described 
by Veau (1938) (Fig. la).
Frequent use was made of the triangular flap described by Axhausen (1941), 
which was placed in the external nasal ostium (Figs, la and lb). This might result 
in a stenosis (Fig. 2). The anterior part of the nose was closed with the aid of a 
vomer flap (Veau, 1938; Fig. 3).
The subperiosteal exposure of the vomer might be one of the causes of growth 
disturbances resulting in septal deviation (Verwoerd and Urbanus, 1979). Finally, 
a VY plasty of the inside of the nostril was sometimes performed in order to 
transfer the lateral crus of the alar cartilage. This procedure included undermining 
of the skin covering the medial crus. A later investigation is planned to determine 
to what extent this manoeuvre might cause damage to the cartilage of the peri
chondrium, resulting in stenosis of the external nasal ostium.

2. Repair of the cleft palate.
The palate was closed according to the principles described by Ganzer (1920) and 
Veau and Ruppe (1922) and is described in detail by Blijdorp and Egyedi (1984).

56



Fig.la
Method of lip closure according to Veau - Axhausen.

Fig. lb
The triangular flap in the nasal entrance is sometimes responsible for initial stenosis.

The vomer flap is stepped under the opposing palatal mucosa.
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3. Velopharyngoplasty.
This operation was performed at a later age, if insufficiency of the soft palate was 
present after repair of the palate. The velopharyngoplasty was carried out according 
to the technique of Sanvenero-Rosselli (1935) modified by Tjebbes. The posterior 
pharyngeal arches are opened in the longitudinal direction and a cranially pedicled 
triangular flap, dissected from the posterior pharyngeal wall, is sutured into the 
defect.
The oral mucosa is lengthened by means of a z-plasty to cover as much as possible 
of the wound surface of the transferred flap. The sizes of the remaining opening 
on either side of the pedicled flap are checked by means of a catheter through the 
nose. Finally the posterior pharyngeal wall is sutured (Figs. 4a, 4b and 4c).

Fig. 4a
Pharyngoplasty with cranial pedicle according to Sanvenero Rosselli with Z-medification of oral 
layer according to Tjebbes. After division of soft palate in midline and separation of the oral and 
nasal layers the flap is sutured to the nasal layer and the donorsite closed.

Fig. 4c
Situation after suturing the oral layer.
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In comparing the two groups the question whether or not velopharyngoplasty had 
been performed was not taken into account, since it has been demonstrated that 
this procedure has probably no lasting influence on the function of the auditory 
tube (Bennet, 1972).
Another reason to discount this factor was that the two groups were reasonably 
well-matched in this respect: the group of patients operated on at the age of 3 
years included 8 patients subjected to velopharyngoplasty as against 10 operated 
on at an age of 6 years.

MATERIAL

105 patients with unilateral total cheilognathopalatoschisis were the subject of 
this study. Out of the files of over 2500 cleft patients treated in our department in the 
years 1940-1972 these 105 patients could be traced and were willing to participate in 
this investigation. All patients had been operated on by the same surgeon with the same 
technique. Fracturing of the hamuli was the only variable. Since Noone et al. (1973) 
have demonstrated that fracturing of the hamuli does not affect tubal function, this 
element was discounted in the follow-up.

The fact that some of the patients were operated on at the age of 3 and others at 
the age of 6 years is exclusively the consequence of the numbers of cleft patients 
presenting during the forementioned period. In all patients the lip was closed at the age 
of 3 months.
The patients were divided into two groups:

group A, consisting of 51 patients in whom the palate had been closed between 
the ages of 21 /2 and 31 /2 years (Table 1) and
group B, consisting of 54 patients in whom the palate had been closed between 
the ages of 51/2 and 61/2 years (Table 2).

Table 1 Number and details of patients examined (group A)

Group A 2.5-3.5 year olds

Number mean age at 
surgery

range mean age at 
follow-up

range

51 2 years and
11 months

2 years and
6 months

3 years and
6 months

24 years and
9 months

13-29 years*

* Only one patient was as young as 13 years; he was more or less fully 
developed; the next patient in the series had an age of 19 years or older.
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Table 2 Number and details of patients examined (group B)

Group B 5.5-6.5 year olds

Number mean age at 
surgery

range mean age at 
follow-up

range

54 5 years and
11 months

5 years and
6 months

6years and
6 months

24 years and
4 months

19-29 years

METHODS

1. Otological condition.
The methods of examination applied can be divided into clinical and audiometrical 
examination.
A. Clinical examination.

This was performed by means of otoscopy. The following factors were 
considered as relevant:
a. presence of ear drum perforation;
b. signs of chronic otitis media such as calcification and retraction of the 

ear drum and effusion in the middle ear;
c. signs of ear surgery in the past.

B. Audiometrical examination.
Pure tone audiometry was performed in the frequency range of 500 to 4000 
Hz.

2. Rhinological condition.
The method of examination included clinical examination and rhinomanometry.
A. Clinical examination.

Nasal function may be affected by asymmetries in cleft patients, especially by 
dislocation and flattening of the alar cartilage and septal deviations.
The following elements were considered as relevant:
a. asymmetry of the tip of the nose;
b. asymmetry of the nostril;
c. length of the columella;
d. stenosis of the external nasal ostium (Fig. 2);
e. alar growth disturbance;
f. deviation of the bony or the cartilaginous nasal framework of C-type or 

of inverted C-type, and
g. septal deviations.

B. Rhinomanometry
For an objective assessment of the patency of the nasal cavity a type of active 
anterior rhinomanometry was used (Figs. 5a and 5b). This instrument has
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Fig. 5a
Rhinomanometer used in the investigation. On 
the left, the flow in litres/minute can be read, 
on the right the pressure built up inside the 
nose in cmH20 is given.

Fig. 5b
Situation of rhinomanometry in the patient (see 
text).

been designed on the basis of the system described first by von Semérak 
(1958). This method is called active anterior rhinomanometry and is based on 
simultaneous assessment of pressure and flow in the left and right nasal 
cavity. A rotameter is used to determine air flow through the nose. It is 
attached by means of an olive to the side of the nose to be examined. The 
contralateral side of the nose is connected in the same way with a manometer 
(a U-shaped glass tube filled with water). The insertion of the olive will 
eliminate the resistance caused by the external ostium and the valve area. 
Therefore by this method only the resistance is determined, which is brought 
about by the nasal cavity. The pressure required to achieve a constant flow 
of 5 litres per minute, measured in the left side, is called L cmf^O; the 
pressure measured on the right side is called R cmk^O. If L equals R, there is 
no difference in patency between the two halves of the nose. If L exceeds R, 
patency is lower on the right side. Conversely, if R exceeds L, patency is 
lower on the left side.

RESULTS

1. Otological condition
A. Otoscopy.

We had the impression that signs of middle ear pathology were present more 
frequently in group A than in group B. However, only as far as the occurrence 
of retractions in the tympanic membrane is concerned a significant difference

61



could be demonstrated (Chi2 =5.89; P = 0.01). A summary of the results is 
given in table 3.

B. Audiometry.
Tables 4 to 9 summarize the results of the audiometrical examination of the

Table 3 Results of the otoscopical examination

total number perforation calcifications retracted
of patients of ear drum in ear drum ear drums

effusion 
in middle ear

Group A 51 6 (11,8*) 34 (66,6*) 7 (13,7*) 4 (7,8*)

Group B 54 3 ( 5,6*) 33 (61,6*) 0 ( 0,0*) 7(13,0*)

105 9 ( 8,6*) 67 (63,8*) 7 ( 6,7*) 11 (10,5*)

Chi significance: P = 0.43 P = 0.5 P = 0.01 P = 0.59

* : °/o

Tabel 4 Results of the audiometrical examination

Conductive hearing loss as registered with pure tone audiometry of the 
both groups together. The cleft side and the non-cleft side are separately 
presented.

Cleft side mean standard deviation

500 Hz 15.6 dBHL 8.8
1000 Hz 11.4 dBHL 6.2
2000 Hz 9.3 dBHL 7.9
4000 Hz 10.9 dBHL 8.2

Non-cleft side mean standard deviation

500 Hz 15.7 dBHL 8.4
1000 Hz 11.8 dBHL 8.2
2000 Hz 8.6 dBHL 6.2
4000 Hz 11.4 dBHL 7.4

Average loss cleft side mean standard deviation

12.1 dBHL 6.4

Average loss non-cleft side mean standard deviation

12.0 dBHL 6.5

62



The Wilcoxon Rank Sum Test in the two groups concerning conductive hearing loss.
Table 5

Cleft side group A

500 Hz 57.27
1000 Hz 53.17
2000 Hz 53.26
4000 Hz 51.72

Non-cleft
side

group A

500 Hz 50.08
1000 Hz 53.41
2000 Hz 54.06
4000 Hz 52.96

group B U

47.91 1108.0
51.86 1317.5
51.76 1312.5
53.25 1311.5

group B U

54.83 1228.0
51.62 1305.0
51.00 1272.0
52.06 1328.0

Z 2-tailed P,

1.6317 0.1027
0.2328 0.8159
0.2648 0.7911
0.2683 0.7885

Z 2-tailed P.

0.8321 0.4053
0.3158 0.7521
0.5405 0.5888
0.1592 0.8735

Table 6
The Wilcoxon Rank Sum Test in the two groups concerning average conductive hearing 
loss cleft side and average conductive hearing loss non-cleft side.

Cleft side group A group B 

51.20 53.75

Non-cleft
side 50.77 54.16

U Z 2-tailed P.

1285.0 . -.5251 0.5995

1263.5 -.7166 0.4736

patients of group A and group B. We used the Wilcoxon test here, because 
there was a classification in ten grades. It gives a better idea of significance 
than the Chi2 test.
As appears from the results of the Wilcoxon test no difference could be 
observed between the hearing loss in patients of group A and patients of 
group B. Apparently all cleft patients suffer more frequently from conductive 
hearing losses, whereas bone conduction thresholds are normal. Our obser
vations confirm this generally known phenomenon.

2. Rhinological condition.
A. Clinical examination.

The results of the clinical examination are given in tables 10 to 17. These 
results were based on inspection and rhinoscopy by the same examiner and 
therefore an element of subjectivity may be present. Moreover, definition of
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Sensorineural hearing loss as registered with pure tone audiometry of the both groups 
together. The cleft side and the non-cleft side are separately represented.

Table 7

Cleft side mean standard deviation

500 Hz 2.0 dBHL 3.7
1000 Hz l.SdBHL 4.5
2000 Hz 2.2 dBHL 5.8
4000 Hz 1.8 dBHL 4.4

Non-cleft side mean standard deviation

500 Hz 2.0dBHL 4.0
1000 Hz 2.1 dBHL 5.7
2000 Hz 2.0 dBHL 4.5
4000 Hz 1.7 dBHL 3.8

Average loss
cleft side mean standard deviation

2.0 dBHL 4.0

Average loss
non-cleft side mean standard deviation

2.0 dBHL 4.4

Table 8
The Wilcoxon Rank Sum Test in the two groups concerning sensorineural hearing loss.

Cleft side group A group B U Z 2-tailed P.

500 Hz 50.69 54.25 1259.0 -.7653 0.4441
1000 Hz 50.22 54.70 1235.0 -1.0304 0.3028
2000 Hz 52.54 52.46 1349.5 0.0168 0.9866
4000 Hz 52.00 52.98 1326.0 -.2171 0.8281

Non-cleft side group A group B U Z 2-tailed P.

500 Hz 50.35 54.57 1242.0 -.9158 0.3597
1000 Hz 49.84 55.06 1216.0 -1.2165 0.2238
2000 Hz 50.91 54.03 1270.5 -.6874 0.4918
4000 Hz 51.32 53.63 1291.5 -.5163 0.6057
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The Wilcoxon Rank Sum Test in the two groups concerning avarage hearing loss cleft side 
and average loss in non-cleft side.

Table 9

Cleft side group A group B U Z 2-tailed P.

54.72 50.37 1238.5 0.7395 0.4596

Non-cleft side 52.38 52.61 1345.5 -.0393 0.9686

Table 10
Asymmetry of the tip of the nose divided in none, moderate and pronounced.

total none (°/o) moderate (°/o) pronounced (°/o)

Group A 51 27 52,9 16 31,4 8 15,7
Group B 54 14 25,9 31 57,4 9 16,7

Table 11
Assymetry of the nostril divided in none, moderate and pronounced.

total none (°/o) moderate (°/o) pronounced (°/o)

Group A 51 8 15,7 31 60,8 12 23,5
Group B 54 8 14,8 30 55,6 16 29,6

Table 12
The length of the columella divided in normal and too short.

total normal (°/o) too short (°/o)

Group A 51 31 60,8 20 39,2
Group B 54 41 75,8 13 24,2

normal morphology is not well possible and subject to personal interpretation. 
The results mentioned in these tables and in the text give only an impression 
of the nasal morphology of these patients. The asymmetry of the tip of the 
nose is reviewed in table 10. The figures show that the patients of group A
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had a significantly less asymmetry of the nose (Chi2 = 8.89; P < 0.01). The 
asymmetry of the nostril is reviewed in table 11. The data show that there is 
no significant difference between the two groups examined (Chi2 = 0.50; P = 
0.78).
The length of the columella is mentioned in table 12. The data show that the 
length of the columella is more often within the limits of normal in patients 
of group A than in those of group B. However, the difference is not significant. 
A survey of stenosis of the external nasal ostium is shown in table 13. The 
data show that stenosis here occurs significantly less often in patients of 
group A (Chi2 = 7.87; P < 0.02). Table 14 shows that there is little difference 
between the two groups examined in regard to alar growth disturbance (Chi2 
= 0.42;P = 0.81).
Table 15 shows that deviation of the nasal skeleton occurs less often in 
patients of group A than in patients of group B (Chi2 = 4.13; P < 0.05). 
Table 16 shows that septal deviation is a frequent phenomenon in cleft 
patients, but there is no difference in this respect between the two groups 
examined (Chi2 = 0.52; P < 0.5).

Table 13
Stenosis of the nasal orifice divided in none, moderate and pronounced.

total none (°/o) moderate (°/o) pronounced (°/o)

Group A 51 14 27,5 28 54,9 9 17,6
Group B 54 7 13,0 25 46,3 22 40,7

Table 14
Alar growth disturbance divided in none, moderate and pronounced.

total none (°/o) moderate (°/o) pronounced (°/o)

Group A 51 10 19,6 29 56,9 12 23,5
Group B 54 12 22,2 32 59,3 10 18,5

Table 15
Deviation of the bony or cartilaginous nasal frame work.

Group A 
Group B

total deviation (%>) no deviation (°/o)

51 13 25,5 38 74,5
54 24 44,4 30 55,6
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Table 16

Septal deviation

total

Group A 51
Group B 54

septal deviation(°/o)

44 86,3
49 90,7

no septal deviation (°/o)

7 13,7
5 9,3

B. Rhinomanometry.
Table 17 shows the average pressure in mm water required to bring about a 
flow rate through the contralateral nasal passage of 5 litres of air per minute. 
As can be seen the patients of group B had to build up more pressure on the 
normal side to achieve a flow of 5 litres of air per minute on the cleft side. 
This might imply that the stenosis on the operated side was more pronounced 
in patients of group B than in patients of group A. In the Chi2 test, there was 
even a significant difference between the groups. If, however, we use the 
Wilcoxon test, there is no significant difference between the groups. This test 
has more accuracy, because the values allow a classification in ten grades. 
This shows that the difference in patency of the nose between the two groups 
is not significant statistically, neither on the cleft side, nor on the non-cleft 
side.

Table 17
Average pressure in mm of water (see text).

total pressure on pressure on
cleft side normal side

Group A 51 52.2 47.9
Group B 54 53.7 57.8

2-tailed P = 0.80 2-tailed P = 0.09

DISCUSSION

There are two opposed views to be found in the literature in regard to the moment at 
which the integrity of the roof of the mouth should be restored in cleft patients. Advocates 
of closure of the palate, and especially of the hard palate, at the latest possible moment 
(Perko, 1977; Schweckendiek, 1978) argue that this permits unimpaired development of 
the maxilla. Early operation results in a growth disturbance of the middle third of the
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face and compression of the superior dental arch, with all the orthodontic problems this 
entails. The oral surgeon, originally trained in operative dentistry will feel inclined to 
share this view. The second opinion, that the palate should be repaired at the earliest 
possible moment has more proponents among phoniatricians, whose argument is that an 
optimal condition of the palate should be brought about as early as possible to ensure 
good development of speech. This view is shared with the ENT surgeon, since surgical 
closure may reduce the frequency of otitis media, and allegedly helps to prevent con
ductive hearing loss.

A compromise is possible between these two opposed views, namely early closure 
of soft palate and postponement of the closure of the hard palate (Schweckendiek, 
1955; Schweckendiek, 1978;Perko, 1979).

In this way a situation is created that favours good development of speech, while 
the osseous maxillary structures are protected from impairment of their development 
during the first few years of life, a period of great importance for normal growth.

The comparative otological examination of patients of group A and patients of 
group B showed that only retraction of the tympanic membrane occurred more frequently 
in group A. Other signs of middle ear pathology were more at random distributed 
between the two groups. There was no difference between the audiometrical data of 
both groups.

Our findings correspond to a study by Ortiz-Monasterio et al. (1974) on the 
hearing loss in patients operated on between the 6th and 12th year of life and patients 
operated on between the 12th and 20th year of life. They also could not demonstrate 
any difference in hearing loss between these two groups.

Our method of rhinomanometry was designed to assess the patency of the nasal 
cavity in order to evaluate the possible relationship between nasal patency and cleft 
related deviations of the septum and nasal skeleton. Obstruction due to stenosis of the 
external ostium and the valve area were not taken into consideration, as only the effect 
of palatal closure on nasal conductivity was the subject of this investigation. The effects 
of lip closure on nasal patency were excluded from this study. With our rhinomano- 
metrical method we could not demonstrate a difference between the two groups. Time 
of closure of the palate seems to have no influence on the degree of nasal patency at 
adult age. We could not compare our results with other authors, as comparable rhino- 
manometrical data are not mentioned in literature until now.

CONCLUSION

This investigation does not support several current views on the relation between 
the age of palatal closure and some aspects of the ENT status of the adult cleft patient.
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THE INFLUENCE OF THE AGE AT WHICH THE PALATE IS CLOSED ON THE 
SPEECH IN THE ADULT CLEFT PATIENT
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SUMMARY

A follow-up study was done in adult cleft patients with a total unilateral cleft 
with regard to the influence of the time of closure of the palate on speech. It was 
established, that postponement of surgery of the palate from 3 to 6 years did not 
influence the ultimate result as to speech.

One of the interesting findings was, that in those patients who were operated on 
at an age of 3 years there were more compensations than in those patients who were 
operated on at an age of 6.

Pharyngoplasty did produce a satisfactory obturation between nasopharynx and 
the oral cavity in both age groups, but the ultimate quality of speech was clearly inferior 
to those patients who were not subjected to pharyngoplasty.

INTRODUCTION

The age at which in the cleft patient the palate should be closed has already been 
the subject of a great deal of dispute in the past. The cleft patient confronts us with 
multiple problems that are so complicated that they have to be approached from several 
sides. There are three purposes to be attained:
1. Development and growth of the maxillo-facial skeleton should be as normal as 

possible.
2. Speech should be as normal as possible.
3. Hearing and nasal function should not be impaired.

Knowledge of the fundamentals of growth of the skeleton and of the physiology 
of speech and hearing make it clear that for these objectives to be accomplished, two 
opposing conditions have to be met (Stark, 1968; Jolleys, 1972). On the one hand, it is 
important for the development and optimal growth of the maxillo-facial skeleton that 
closure of the palate should be postponed as long as possible (Bishara, 1973;Schwecken- 
diek, 1955, 1966, 1978). Non-operation results in almost normal maxillary growth 
(Jesus, 1959; Imis, 1962; van Limborg, 1966; Ortiz-Monasterio et ah, 1967; Pitangui 
and Franco, 1967). On the other hand, it seems important for the normal development 
of speech, hearing and nasal function that the palate should be closed at the earliest
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possible stage (Wardill, 1937; Peet, 1961; Stark, 1968; Evans and Renfrew, 1974). An 
‘intermediate’ stance is taken by Koberg and Koblin (1973) and several other authors. 
A compromise between the two extremes is to close the soft palate at an early stage, 
and to postpone the closure of the hard palate (Schweckendiek, 1951; Slaughter and 
Pruzansky, 1954; Perko, 1979). With regard to the speech Fara and Brousilova (1969) 
and Cosman and Falk (1980) found this method not satisfactory. In support of a 
preference for a particular moment for the operation, all kinds of accessory factors may 
be offered for consideration, such as the psychosocial development, the separation of 
mother and child during a critical phase of life, etc. (Schaffer and Callender, 1959; 
Evans and Renfrew, 1974).

These factors are undoubtedly important, possibly more so than the development 
of speech, but they are outside the scope of this paper. The purpose of this investigation 
was to shed some more light on the influence of the age of palatal closure on the ultimate 
speech proficiency of our patients, considering the many uncertainties, which still exist 
(Drexler, 1968). To this end, two groups of patients with unilateral total cheilognatho- 
palatoschisis were compaired. In one group of patients, the palate had been closed at 
the age of approximately 3 years (group A), in the other at the age of approximately 6 
years (group B).

SURGERY

All patients have been operated on by the same person, using the identical technique, 
the one proposed by Ganzer (1920)-Veau and Ruppe (1922). The procedure is described 
in another paper in this journal (Blijdorp and Egyedi - in press). The hard and soft 
palate are closed in one stage. In a few patients, a velopharyngoplasty was performed 
according to the method of Sanvenero RosseOi (1955) as modified by Tjebbes (fig. 1). 
At this operation, the distal part of the soft palate is opened in the midline. The posterior 
pharyngeal arches are opened in the longitudinal direction and a cranially pedicled 
triangular flap dissected from the posterior pharyngeal wall is sutured into the defect. 
The oral mucosa is lengthered by means of a ‘Z’-plasty to cover as much as possible of 
the wound surface of the transferred flap. The sizes of the remaining openings on either 
side of the flap are checked by means of a catheter through the nose. Finally, the 
posterior pharyngeal wall is sutured.

Fig. la.
Pharyngoplasty with cranial pedicle according 
to Sanvenero Rosselli with Z-modification of 
oral layer according to Tjebbes.
After division of soft palate in midline and 
separation of the oral and nasal layers the flap 
is sutured to the nasal layer and the donorsite 
closed.
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Fig. lb
Side-cut on left hand side to obtain a Z-con- 
figuration of the oral covering of the flap.

Fig. 1c
Situation after suturing the oral layer.

MATERIAL

For this study, from over 2500 operated cleft patients, we could investigate 
105 adult patients with unilateral total cheilognathopalatoschisis. In 51 patients the 
palate had been closed at the age of 2^/2 -31/2 years (group A) and 54 patients at the 
age of 51/2-61/2 years (group B); (table 1).

Patients in whom the moment of closure of the palate had been influenced 
by recurrent otitis or by speech problems were excluded from the investigation.

The fact that some of the patients were operated on at an age of approximately 3 
years and others at the age of approximately 6 years is exclusively the consequence of 
the number of cleft patients presenting during the periods in question; in all other 
respects, selection was completely at random.

In all patients, the lip was closed at the age of 3 months. A velopharyngoplasty 
was carried out in 8 patients of group A and in 10 patients of group B. The velopharyngo-
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Table 1 Number and details of patients examined

Group A 21/2-31/2 year olds

Number mean age at 
closure

range mean age at 
follow-up

range

51 2 years +
11 months

2 years + 
6 months
3 years + 
6 months

24 years +
9 months

13-29 years*

Group B 51/2-61/2 year olds

Number mean age at 
closure

range mean age at 
follow-up

range

54 5 years +
11 months

5 years +
6 months 
6 years +
6 months

24 years +
4 months

19-29 years

* Only one patient was as young as 13 years: he was more or less fully developed; the 
next patient in the series had an age of 19 years.

plasty was carried out only in case of considerable hypemasality after closure of the 
palate. Patients who had undergone a velopharyngoplasty have intentionally not been 
excluded from this study in order to be able to also compare these groups, the more 
so since the proportions of the two groups were practically identical.

METHODS

1. Clinical evaluation of the appearance of the palate and the pharynx.
a. length of the soft palate;
b. mobility of the soft palate;
c. velopharyngoplasty;
d. tonsils.

2. Velum function test (fig. 2).
a. Mirror examination

In this examination, the patient is asked to make sustained sounds: aa (as in 
are), oo (as in who), ee (as in see), and ss. Any nasal escape is detected by 
means of the mirror held under the nose.

b. Auscultation
While the patient speaks certain standard phrases, attention is paid to air

74



Fig. 2
Velum function test set used in the investigation. 
The mirror for detection of escaping air, the 
rubber hose for diagnosis of snoring sounds and 
the manometer can be seen as are the mouth 
pieces.

Fig. 3
Patient blowing on mouth piece connected with 
manometer to measure pressure build up inside 
the oral cavity.

escaping through the nose and to a nasal sound,
c. Blowing test

The pressure in the oral cavity during maximal blowing effort is measured by 
means of a manometer (fig. 3).
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Clinical evaluation of the speech.
Speech was evaluated by the examiner (P.B.), who paid attention to: 

hyponasality; 
glottal stops; 
sigmatisms; 
grimaces.

If none of these abnormalities were found, speech was classified as normal. In the 
presence of one abnormality, it was classified as reasonable. In the presence of 
two or three abnormalities, speech was classified as deficient, while it was classified 
as bad whenever all items were present and if speech was difficult to understand. 
Glottal stops are compensatory mechanisms to pronounce explosives such as b, d, 
g, k, p and t when the function of the soft palate is insufficient.
Grimaces are movements of the alae and other mimic muscle in an attempt to 
reduce the hypernasality by occluding the nares.

Fig. 4a
Pharyngograms of sufficient soft palate. Normal 
thickness and length of the soft palate. Position 
at rest.

Fig. 4b
Boot phenomenon present on phoniation of 
eee.

Fig. 4c
Boot phenomenon present on phonation of sss.



Fig. 5a
Pharyngograms of insufficient palatal closure. 
Palate at rest.

Fig. 5b
Palate at phonation of eee.

Fig. 5c
Palate at phonation of sss.
Even with the boot phenomenon present, a gap 
between the palate and the posterior pharyngeal 
wall can be seen.

Radiological evaluation of the function of the soft palate.
This investigation was done in order to gain an impression of:
a. the anatomical conditions of the soft palate.
b. the function of the soft palate.
A pharyngogram, i.e. a profile X-ray of the skull after introduction of a contrast 
medium into the nose and mouth, was made of every patient. These x-rays were 
made at rest, during articulation and during blowing as advised by Lubker and 
Maris (1968).
In this manner, the lifting capacity and the valve function of the soft palate can be 
visualized, and an impression is gained of the thickness and length of the soft 
palate (Skolnick, 1975).
Contact with the posterior pharyngeal wall was classified as ample if it extended 
over 2 to 3 mm.
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Fig. 6a
Phaiyngograms in patient with pharyngoplasty. 
In this patient there is adequate mobility of the 
stalk. Situation at rest.

Fig. 6b
Situation on phonation of eee.

Fig. 6c
Situation on phonation of sss; a passavant ridge 
can be seen.

It was classified as minimal when there was contact at one point only. The classi
fication ‘gap’ was used whenever the distance of the posterior border of the palate 
to the pharyngeal wall was up to 2 mm. A ‘large gap’ exceeded 2 mm.
If the lifting function of the soft palate is adequate, the so-caUed boot phenomenon 
occurs, as shown in fig. 4a, b, c; fig. 5a, b, c and fig. 6a, b, c.
Attention was also given to the occurrence of pharyngeal contraction (Passavant’s 
ridge) which becomes visible especially during the phonation of ‘ss’ and is due to 
tightening of the superior pharyngeal musculature.

RESULTS

1. The appearance of the soft palate and the pharynx.
a. Table 2 shows that the soft palate in patients of group A is significantly
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Table 2 The length of the soft palate

total normal (°/o) marginal (°/o) insufficient (%)

Group A 51 9 17,6 37 72,5 5 9,8

Group B 54 13 24,1 28 51,9 13 24,1

longer than in patients of group B (Chi2 = 9.76;P < 0.04). The significance 
is even greater because of the inclusion of the patients with a pharyngoplasty 
in the table.

b. In table 3 can be seen that the soft palate was significantly more mobile in 
the patients of group A than in those of group B (Chi2 = 6.51; P < 0.04). 
The proportions of patients subjected to velopharyngoplasty are practically 
the same in the two groups (Chi2 = 0.01; P = 0.90); clearly, in most cases 
there have been no reasons to perform a velopharyngoplasty during the 
period after closure of the palate. The details are shown in table 4.

Table 3 The mobility of the soft palate

total normal (0/o) reduced (°/o) insufficient (°/o)

Group A 51 21 (41,2) 24 (47,1) 6 (11,8)

Group B 54 10 (18,5) 36 (66,7) 8 (14,8)

Table 4 Velopharyngoplasty

total velopharyngoplasty (°/o) no velopharyngoplasty (°/o)

Group A 51 8 (15,7) 43 (84,3)

Group B 54 10 (18,5) 44 (81,5)

c. A classification of tonsillair size is shown in table 5. There is no difference 
statistically (Chi2 = 1.72;P = 0.42).

2. Results of the velum function tests.
Since the purpose of the velopharyngoplasty is to compensate for the inadequate
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Table 5 Aspect of tonsils

total large (°/o) normal (°/o) small (absent) (°/o)

Group A 51 24 (47,1) 17 (33,3) 10 (19,6)

Group B 54 31 (57,4) 12 (22,2) 11 (20,4)

function of the soft palate, the results of the patients who had been subjected to 
velopharyngoplasty were evaluated separately. Mentioning Chi2 seemed super
fluous.
a. Mirror examination.

Table 6 shows the results of the mirror examination for assessment of nasal 
escape in patients who had not undergone velopharyngoplasty. The results 
could hardly have been more similar.
Table 7 lists the results of the speculum examination in patients who had 
been subjected to velopharyngoplasty. The results have little relevance with 
regard to the object of our investigation, but show that the other tables in 
which the actual palatal surgery is compared, are not unduly influenced by 
the pharyngoplasties in the two groups.

Table 6 Nasal escape in patients without velopharyngoplasty

total ee (°/o) oo (°/o) ss (°/o)

Group A 43 32 (74,4) 33 (76,6) 21 (48,8)

Group B 44 34 (77,3) 33 (75,0) 26 (58,8)

87 66 (75,8) 66 (75,8) 47 (54,0)

Table 7 Nasal escape in patients with velopharyngoplasty

total ee (°/o) oo (°/o) ss (°/o)

Group A 8 7 (87,5) 7 (87,5) 5 (62,5)

Group B 10 7 (70,0) 6 (60,0) 2 (20,0)

18 14 (77,8) 13 (72,2) 7 (38,9)
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b. Auscultation.
Table 8 shows the results of the audible nasal escape during recital of two 
phrases without nasals by patients not subjected to velopharyngoplasty. The 
dutch phrases, actually used were different, but had similar phoniatric charac
teristics.
Table 9 shows the results obtained in patients with a velopharyngoplasty. 
It can be concluded from these findings that a large proportion of the patients 
of both groups has a less than optimal function of the soft palate, and that 
there is hardly any difference between the patients of group A and those of 
group B.
If we assume that all patients subjected to velopharyngoplasty had a marked 
nasal escape before that operation, and we add thus the most unfavourable 
results in table 8, we find that during recital of the standard phrases, 39 (76.5 
°/o) of the 51 patients of group A would have a nasal escape as against 44 
(81.5 °/o) of the patients of group B. This implies a slight difference in 
favour of the former group. Tables 7 and 9 also show that a large proportion 
of the patients who had undergone velopharyngoplasty nevertheless still 
displayed nasal escape.
In this respect, however, the results of the patients of group B were better 
than those of group A.

c. Blowing test.
The mean pressure measured in the oral cavity during maximal effort is listed 
in table 10 in cmHg for patients with and without velopharyngoplasty.

Table 8 Speech test (palatoplasty only)

total ‘Pete has a stoop’ (0/o) ‘These cases give me fits’ (0/o)

Group A 43 28 (65,1) 31 (72,1)

Group B 44 34 (77,3) 34 (77,3)

87 62 (71,3) 65 (74,4)

Table 9 Speech test (palatoplasty)

total ‘Pete has a stoop’ (°/o) ‘These cases give me fits’ (°/o)

Group A 8 6 (75,0) 6 (75,0)

Group B 10 6 (60,6) 6 (60,0)

18 12 (66,7) 12 (66,7)
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Table 10 shows that of the patients not subjected to velopharyngoplasty, 
those of group A on the average were able to build up a higher pressure than 
those of group B.
The patients who had undergone velopharyngoplasty were naturally able to
build up a higher pressure.
There are slight differences, but adding the two groups together shows an 
almost identical result.

Table 10 Blowing test

without velopharyngoplasty with velopharyngoplasty

Group A 18.60 cmHg 21.85 cmHg

Group B 17.00 cmHg 22.50 cmHg

3. Result of the clinical evaluation of speech.
Table 11 shows that there is no appreciable difference between the quality of the 
speech in patients of groups A and B (Chi2 = 0 96;P = 0.81).
When we consider the results in the patients who had not undergone velopharyngo
plasty, we find that they are slightly better in group A. The difference is not 
statistically significant, however.
In both groups we find that the speech of the patients who have been subjected to 
velopharyngoplasty is significantly worse than of patients not subjected to this 
operation (group A: Chi2 = 9.35;P < 0.02 and group B: Chi2 = 10.96; P < 0.01). 
Table 12 separately lists the various items considered in the evaluation of the 
speech. Table 12 shows that there is no difference in regard to hypemasality, but

Table 11 Quality of speech: an overall evaluation

without velo- with velo- total (°/o)
pharyngoplasty (°/o) pharyngoplasty (°/o)

Group A 
normal 
reasonable 
deficient 
bad

6
23
13

1

(14,0)
(53,5)
(30,2)
( 2,3)

0
1
7
0

(12.5)
(87.5)

6
24
20

1

(11,8) 
(47,0) 
(39,2) 
( 2,0)

Group B 
normal 2 ( 4,5) 4 (40,0) 6 (1U)
reasonable 26 (59,1) 3 (30,0) 29 (53,7)
deficient 14 (31,8) 3 (30,0) 17 (31,5)
bad 2 ( 4,5) 0 2 ( 3,7)
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Table 12 Factors of speech separately (palatoplasty only)

Group A (°/o) Group B (°/o)

Hypernasality 38 (74,5) 38 (70,4)

Glottal stops 12 (23,5) 4 ( 7,4)

Grimacing 8 (15,7) 8 (14,8)

that glottal stops occured significantly more often in patients of group A than in 
patients of group B (Chi2 = 4.10; P < 0.04). The results obtained in the patients 
who had undergone velopharyngoplasty are shown in table 13.
As table 13 shows, there is a difference between the patients of group A and of 
group B in all three respects: hypernasality, glottal stops and grimacing. In the 
latter group, all these items occurred less often.

Table 13 Factors of speech separately (pharyngoplasty)

Group A (°/o) Group B (°/o)

Hypernasality 7 (87,5) 5 (50,0)

Glottal stops 3 (37,5) 2 (20,0)

Grimacing 3 (37,5) 2 (20,0)

4. Results of radiological examination.
a. Anatomical conditions.

Table 14 shows the results of the radiological determination of the anatomical 
conditions of the soft palate. This table shows that the anatomical proportions 
of the soft palate were more favourable in patients of group A than those of 
group B. These findings are in accordance with the clinical observations 
mentioned in table 11. However, there is no difference statistically (Chi2 = 
0.15;P = 0.90;Chi2 = 2.11;P > 0.30).

b. The function of the soft palate.
Table 15 shows the lifting capacity of the soft palate, as expressed by the 
occurrence of the so-called boot phenomenon in patients not subjected to 
velopharyngoplasty while making the ‘ss’ sound.
Table 15 shows that the lifting function was good in the majority of cases and 
that there was no statistical difference between the two groups examined 
(Chi2 = 0.10; P = 0.25). The valvular function of the soft palate is shown in
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Table 14 Radiology of palate

Thickness: Group A (°/o) Group B (°/o)

normal 21 (50,0) 20 (46,5)
moderate 17 (40,5) 18 (41,9)
thin 4 ( 9,5) 5 (11,6)

total 42 43

Length:
normal 14 (33,3) 9 (20,9)
short 24 (57,1) 31 (72,1)
very short 4 ( 9,5) 3 ( 7,0)

total 42 43

Table 15 Boot phenomenon

total occurrence of the 
boot phenomenon (°/o)

no boot phenomenon 
(°/o)

Group A 42 32 (76,2) 10 (23,8)

Group B 43 34 (79,1) 9 (20,9)

Total 85 66 (77,9) 19 (22,4)

Table 16
j

Valvular closure during ‘oo’

Group A (°/o) Group B (°/o)

Ample 7 (16,7) 4 ( 9,3)
Minimal 16 (38,0) 18 (41,9)
Gap 18 (42,9) 18 (41,9)
Large gap 1 ( 2,4) 3 ( 5,8)

Total 42 43
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Table 17 Valvular closure during ‘ss’

Group A (°/o) Group B (°/o)

Ample 11 (26,2) 8 (18,6)
Minimal 22 (52,4) 24 (55,8)
Gap 8 (19,0) 8 (18,6)
Large gap 1 ( 2,4) 3 ( 7,0)

Total 42 43

tables 16 and 17 for patients not subjected to velopharyngoplasty while 
making two different sounds.
There is no difference statistically (Chi2 = 1.92;P = 0.59).
Table 17 shows that the valvular function was slightly better in the patients 
from group A, however, the difference is not statisticahy significant (Chi2 = 
1.53; P = 0.67).
Occurrence of a contraction ridge was observed in 30 patients of group A 
(71.4 °/o) and in 23 patients of group B (53.5 °/o) (Chi2 = 2.20; P = 0.14). 
Of the patients who had undergone velopharyngoplasty, 2 of group A (25 
°/o) and 5 of group B (50 °/o) showed a pedicle with good mobility.

DISCUSSION

Generally speaking speech in patients of group A does not differ from speech in 
group B. A curious finding was, that in the patients of group A there were more glottal 
stops and muscular compensations of the M. constrictor pharyngis than in group B. 
This is a remarkable finding, because the patients of group B had a rather prolonged 
period during speech development in which the palate was still open and therefore they 
had three more years during which speech was unintelligible than the patients of group 
A.

As to pharyngoplasty, this operation was more successful in the patients of 
group B, probably because of a more mobile obturation of the nasal cavity. A possible 
explanation of these rather unexpected results could be, that development of the palatal 
and pharyngeal musculature was impaired at a later stage than in the other group. Scar 
tissue, atrophy of muscular tissue by dissection and suturing at an age of 3 years may 
have produced a functional apparatus inferior to the one where these unfavourable 
factors became operative at a later stage. Of course this does not imply that surgery at a 
much earlier stage e.g. during the first year of fife, would not produce much better 
results - Veau (1931) and several other authors (viz. Introduction).

With the velar function tests the patients who were subjected to a pharyngoplasty 
seem to do remarkably well compared with the other patients.

As to the manometric investigation, this group of patients seems to be even better 
off. Speech, however, was significantly worse. There seems little doubt that this 
discrepancy is brought about by selection. Only those patients who could not speak
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properly were subjected to this type of surgery. Well defined criteria, as put forward by 
Cleveland and Falk (1970) and several other authors, were not applied. Therefore we 
may conclude that pharyngoplasty may improve velar function tests, but the effect on 
speech is limited. Of course, also in this matter one should take into account that in 
both groups of patients pharyngoplasty was carried out at a rather advanced age because 
of the late closure of the palate. As expected the speech results in both of our groups A 
and B compare unfavourably with those obtained by authors who do a pharyngoplasty 
at the time of primary palate repair (Stark and de Haan, 1960;Faraetal., 1970; Bingham, 
1972). On the whole the results of this investigation seem to indicate that false speech 
habits at an age of 3 are difficult to correct. Whether with energetic speech therapy (and 
pharyngoplasty not postponed too long whenever indicated) the results would have 
been better, cannot be judged, because too little was known about the logopedie treat
ment in both groups of patients.

CONCLUSION

In two otherwise comparable groups of patients it could not be established that 
the ultimate result as to speech is influenced by postponement of palatal closure from 
the age of 3 to an age of 6. In the two groups examined very little difference was 
found. Since speech in many patients was unsatisfactory, it may be concluded that 
from this point of view closure or some reliable sort of obturation should be obtained at 
a much earlier age and orthopedic considerations should be balanced against this goal.
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Hoofdstuk VH

LEEFTIJD VAN OPEREREN EN DE PERSOONLIJKHEID EN LICHAMELIJKE 
ONTWIKKELING VAN DE VOLWASSEN SCHISISPATIENT

INLEIDING

De pasgeboren schisisbaby zal in zijn persoonlijkheidsontwikkeling meer problemen 
tegen komen dan de gezonde baby. Het begint in zijn prille leven al met de voeding. De 
borstvoeding is zo goed als onmogelijk en het eten met een lepeltje levert soms een paar 
maanden later ook problemen op, zodat een stressmatige sfeer nogal eens kan voorkomen. 
De ouders, die toch al remmingen kunnen hebben om de geboorte van hun schisiskind 
op een ‘normale’ sociale manier aan te kondigen zullen zeker met hun problemen 
invloed op de baby hebben.

Naar de ervaringen van ouders met schisiskinderen ten aanzien van opvang en 
begeleiding is binnen onze afdeling een onderzoek gedaan (Meuter en Terwindt, 1977). 
Hieruit kwam naar voren dat de opvang vlak na de geboorte nogals eens wat te wensen 
overliet en het kontakt met het ziekenhuis als een verademing werd ervaren.

Later komen de invloeden van buiten af: het frequente ziekenhuisbezoek, de 
spraakproblemen en de daarbij behorende logopedische hulp, het - toch anders - zijn dan 
klasgenootjes.

In de literatuur is daarom nogal eens onderzoek gedaan naar de intellectuele, 
sociale en persoonlijkheidsontwikkeling van de schisispatiënt. Zo vonden Mc Williams 
en Musgrave in 1972 bij de schisispatiënt een correlatie tussen slechte spraak en intelli
gentie.
Bij het schoolgedrag vond Richman in 1976 bij de schisispatiënten nogal wat minder 
snelle leerlingen. Zij waren tevens minder creatief en impulsief. Deze verminderde 
creativiteit werd reeds eerder door Smith en Mc Williams in 1966 aangetoond.
Estes en Maris (1970) kwamen tot de konklusie dat het I.Q. van de schisispatiënt 
gemiddeld iets lager is dan dat van het gezonde kind. Zij vonden geen correlatie tussen 
het gehoor, de spraak en de inteOigentie bij hun patiëntenmateriaal.

De bevindingen zijn niet gelijkluidend en men gaat er tegenwoordig steeds meer 
vanuit dat ondanks de ongunstige uitgangssituatie, de schisispatiënt geestelijk niet 
afwijkt van de norm (Watson, 1964; Simonds, 1978; Richman en Eliasson, 1982).

Bij onze twee groepen schisispatiënten (groep A en groep B) hebben wij eveneens 
een globaal onderzoek naar loopbaan, lichamelijke en geestelijke gesteldheid en ondergane 
behandelingen gedaan.

Onderzoekmethoden

1. Loopbaan. Naar aanleiding van een artikel van Dembuit (1976) is de loopbaan 
gecorreleerd met de schoolopleiding. We hebben echter niet het aantal mislukkingen 
op schoolgebied bekeken, maar juist het aantal behaalde diploma’s.

2. Lichamelijke gesteldheid. Hierbij is een anamnese over de laatste twee jaar afge
nomen. Hierbij werd in het bijzonder gelet op recidiverende otitiden en sinusitiden. 
Bij het mannelijk deel van de te onderzoeken groepen leek het eveneens van 
belang of bij de cheilognathopalatoschisis een correlatie bestaat met het wel of 
niet goedgekeurd worden voor de militaire dienst. Hierbij speelt zowel de geestelijke
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als de lichamelijke toestand een rol en de keuringsprocedure omvat een algemeen 
lichamelijk en psychologisch onderzoek.

3. Geestelijke gesteldheid. Om de psyche bij een schisispatiënt te onderzoeken is er 
gevraagd of de spraak en het uiterlijk op het moment van het onderzoek als een 
lastige handicap ervaren werd (Clifford, 1965; Kapp, 1979) en of hij/zij zich 
gestigmatiseerd achtte. In feite werd de patiënt zelf aan het woord gelaten en de 
indruk door schrijver dezes zo goed mogelijk genoteerd.

4. Ondergane behandelingen. Deze werden anamnestisch zo goed mogelijk gekwanti
ficeerd, waarbij tevens gebruik gemaakt werd van gegevens uit de statussen.

PATIENTENMATERIAAL

Hiervoor werd weer gebruik gemaakt van twee groepen van ieder ruim 50 patiënten. 
Bij de eerste groep met cheilognathopalatoschisis was de palatumplastiek op ongeveer 
3-jarige leeftijd (51 patiënten) en bij de tweede groep of 6-jarige leeftijd verricht (54 
patiënten).

Voor een beschrijving van de operatietechnieken wordt verwezen naar voorgaande 
hoofdstukken.

De groep van 3-jarigen wordt in de tabellen aangeduid als groep A, de 6-jarigen 
zijn groep B.

Resultaten

1. Loopbaan.
De schoolopleiding bij de patiënten uit groep A leek op een iets hoger niveau te 
liggen dan bij die uit groep B (tabel 1).

Tabel 1

Schema van de diverse schoolopleidingen die de volwassen schisispatiënt heeft door
lopen

BLO
aantal

1

groep A
percentage

2
aantal

2

groep B
percentage

4
Lagere school 6 12 3 6
LTS, VGLO 22 43 22 41
MAVO, HAVO, MTS 18 35 24 44
Atheneum, HBS 4 8 3 6

2. Lichamelijke gesteldheid (tabel 2).
In de anamnese t.a.v. recidiverende otitiden en sinusitiden komt in de iaat’ 
geopereerde groep minder pathologie naar voren. Deze bevinding is significant 
voor de otitiden (Chi2 = 4.05; Sign = 0.04). Bij de keuring voor mOitaire dienst
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werd in groep A 64 °/o en in groep B 87 °/o goedgekeurd.
Het landelijk gemiddelde ligt rond de 69 °/o (gegevens via Ministerie van Defensie).

Tabel 2

Percentages die betrekking hebben op de lichamelijke gesteldheid van de volwassen 
schisispatiënt. Opvallend is het aantal recidiverende otitiden in groep A gedurende de 
laatste twee jaar voor het onderzoek.

aantal
groep A

percentage aantal
groep B

percentage

Ree. otitis 9 18 2 4
Ree. sinusitis 3 6 1 2
Ree. rhinitis 17 34 18 36
Goedkeuring militaire dienst 18 64 35 87

3. Geestelijke gesteldheid.
Bij 38 °/o van de personen uit groep A en bij 52 °/o van de personen uit groep B 
werd de schisis nog steeds als een handicap t.o.v. leeftijdsgenoten ervaren (tabel 
3). Een begeleiding op dit gebied was in beide groepen niet gegeven.

4. Ondergane behandelingen.
Orthodontische hulp is in beide groepen in 75 °/o van de gevallen gegeven. Voor 
logopedische begeleiding is dit percentage nog hoger (tabel 3).

Tabel 3

Percentages met betrekking tot persoonlijkheid, uiterlijk en ondergane behandeling. 
Blijkbaar kreeg bijna iedere schisispatiënt uit zowel groep A als groep B spraakles.

groep A groep B
aantal percentage aantal percentage

Orthodontische behandeling 37 74 38 76
Logopedische behandeling 43 86 48 96
Snordragers 11 39 26 66
Baarddragers 5 18 13 33
Negatieve zelfbeoordeling 19 38 26 52

DISCUSSIE

Het is opmerkelijk dat het laat sluiten van het palatum in dit onderzoek geen
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negatieve invloed scheen te hebben op het doorlopen van middelbaar onderwijs. Misschien 
worden er in de kleuterfase door de veluminsufficiëntie doorzettingsvermogen en 
wilskracht aangekweekt die later op de middelbare school van pas komen. Ook de 
betere K.N.O.-status kan van belang zijn. Zoals reeds in het artikel over de otologische 
status van de schisispatiënt is gesuggereerd, bleken de op 3-jarige leeftijd geopereerden in 
de adolescentie meer last van recidiverende otitiden te hebben. Dit geldt eveneens voor 
de sinusitis maxillaris.

In tegenstelling tot deze bevinding bleek de frequentie van rhinitis bij beide 
groepen ongeveer gelijk, hetgeen aannemelijk maakt dat het tijdstip van sluiting weliswaar 
van belang is voor de funktie van de neus, maar dat de patiënten aan een matige neus- 
passage, respektievelijk een eenzijdige verstopte neus kunnen wennen.

Hoe de patiënt zijn afwijking t.o.v. zijn omgeving verwerkt, is in overeenstemming 
met de publikatie van Kapp (1979). Zij kwam tot de konklusie dat schisiskinderen in 
een beoordeling over zichzelf significant meer ongelukkig en ontevreden waren dan 
niet-schisiskinderen.
De ‘laaf geopereerde patiënten voelden zich echter duidelijk minder sufficiënt en 
minder in staat te voldoen aan de eisen die zij zelf stelden aan een volwaardig lid van 
deze maatschappij, dan de ‘vroeg’ geopereerden. Als hypothese kan hier gesteld worden 
dat het langer met een insufficiënt verhemelte moeten praten een langduriger jeugd
trauma heeft achtergelaten, men is zich meer van zijn handicap bewust ondanks de 
geringe objektieve verschillen en het hoge goedkeuringspercentage voor de militaire 
dienst. Wat het percentage snor-baarddragers betreft, er werd vóór het onderzoek 
vanuit gegaan, dat camouflage met snor en baard weleens duidelijk met de andere 
aspekten van het onderzoek zou kunnen samenhangen. Hiervan is niets gebleken. 
Interessant om te weten is wel het hoge percentage patiënten dat orthodontische en 
logopedische begeleiding kreeg.

Voor beide groepen waren deze getallen ongeveer gelijk. Wanneer wij het reeds 
eerder verschenen artikel over de ontwikkeling van het gezicht bekijken en in het 
bijzonder de hierin vermelde malocclusies dan heeft de orthodontische begeleiding, die 
75 °/o der patiënten kreeg, zelden tot een werkelijk bevredigend resultaat geleid, 
hetgeen voor deze patiënten vaak nog een extra teleurstelling zal hebben betekend met 
alle gevolgen van dien. Het is natuurlijk niet zo dat wij nu mogen veronderstellen dat 
orthodontie bij schisispatiënten zinloos is.

Wel is een uitspraak gerechtvaardigd dat een behandeling zeer moeilijk en eigenlijk 
alleen bij specialisten op dit gebied in goede handen is.
De invloed van het steeds onder behandeling te zijn op het zelfvertrouwen van een 
opgroeiend kind laat zich raden en ook uit dit oogpunt bekeken moet de orthodontist 
niet het onmogelijke proberen.
Zonder logopedie kan het uiteraard niet en er zal hopelijk toch altijd wel een zekere 
vooruitgang geboekt zijn, ondanks de lang niet altijd perfekte eindtoestand.

SAMENVATTING

Er werd een na-onderzoek bij volwassen schisispatiënten met enkelzijdige volledige 
spleet verricht, waarbij de invloed van de leeftijd van opereren van het palatum op 
persoonlijkheidsontwikkeling en lichamelijke gezondheid werd nagegaan.

Eén groep patiënten was op ongeveer 3-jarige leeftijd, de andere op ongeveer 
6-jarige leeftijd geopereerd.
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Het bleek dat de schoolopleiding bij de op 6-jarige leeftijd geopereerden gemiddeld 
op een wat hoger niveau bleek te liggen dan bij de op ongeveer 3-jarige leeftijd geopereer
den. Groot was het verschil overigens niet. De frequentie van otitiden en sinusitiden in 
de adolescentie was bij de op 3-jarige leeftijd geopereerden hoger.
Een zeer hoog percentage van beide groepen was uitvoerig orthodontisch en logopedisch 
behandeld.

De mate van welbevinden was subjektief bij de 3-jarigen beter dan bij de 6-jarigen, 
maar gezien de schoolopleiding en de goedkeuringspercentages voor militaire dienst 
waren de 6-jarigen objektief zeer zeker niet slechter af. Deze uitkomsten dienen met de 
nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd, aangezien het opkomstpercentage van de 
opgeroepenen 46 °/o was.
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Hoofdstuk VH!

ALGEMENE DISCUSSIE

Over het geheel genomen waren de somatische bevindingen van dit onderzoek 
tegengesteld aan de verwachtingen. Bij de op latere leeftijd geopereerden zou men 
minder kaakdeformatie, maar meer K.N.O.- en spraakproblemen hebben verwacht, 
tenzij de vomerlap, die al bij de baby van 3 maanden werd gebruikt de boosdoener zou 
zijn. Op deze mogelijkheid, die puur speculatie is, wordt hier niet verder ingegaan, 
ofschoon een aanknopingspunt zou kunnen zijn, dat bij het formeren van de vomerlap 
soms wellicht de groei van het kraakbenige septum wordt verstoord, dat van belang zou 
zijn voor de groei van de praemaxilla (Oudhof, 1975).

Alleen de gegevens uit het onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling van de 
patiënten zijn in overeenstemming met wat verwacht zou mogen worden. Het is wellicht 
nuttig de in de probleemstelling geformuleerde 9 vragen nog eens in het licht van het 
voorgaande te bezien.

ad 1: Is ook bij optimale techniek de deformatie van het palatum inderdaad bij vroeg 
sluiten veel ernstiger dan bij late sluiting?

Bij de door Tjebbes gebruikte techniek moet deze vraag ontkennend beantwoord 
worden, althans t.a.v. het tijdsinterval van ± 3 tot ± 6 jaar. Dit gegeven lijkt een pleidooi 
te zijn voor het toepassen van de door hem gebruikte recht-toe/recht-aan methode, het 
gebruik van een plaatje en het opereren na een leeftijd van 21/2 jaar als de processus 
alveolaris zich reeds gevormd heeft. Operatietechnieken die het bot van het palatum 
durum over een groot areaal secundair laten epithelialiseren (Millard, 1963; Moore 
and Chong, 1967) lijken vanuit deze optiek niet geindiceerd. Nogmaals moet herhaald 
worden, dat de vaardigheid van de chirurg in deze een grote rol gespeeld zou kunnen 
hebben, in overeenstemming met de mededelingvan Ross en Johnston (1972): ‘...maxiOa- 
ry arch contraction was much less in the patients of one particular surgeon, although the 
cases considered had essentially the same operations’. Desondanks is het resultaat van 
ons onderzoek verrassend als men het afzet tegen b.v. de bevindingen van Singh en 
Savara (1966) - bij gezonde meisjes: ‘More growth takes place from 3 to 9 years, than 
from 9 to 16 years of age. Larger increments occur from 3 to 6 years, than during any 
other three-year-age period’.
En juist déze periode is onze ‘test periode’ geweest. En Gräber (1964) schrijft over deze 
periode: ‘...there is tendency toward increasing maxillary retrusion and the anterior 
elevation of the premaxillary segment during the 3-6 year old period’.

Een interessante publikatie die zeer duidelijk is t.a.v. de invloed van vroeg opereren 
op de ontwikkeling van de maxilla is die van Bernstein (1968). Hij vond een normale 
occlusie (transversaal) bij 77 °/o van patiënten, die na de 29e levensmaand waren 
geopereerd tegen 40 °/o waarbij vóór die datum was geopereerd.

De onderzochte groep betreft echter kinderen en dus is een definitieve uitspraak 
niet mogelijk. Dit geldt des te meer, als men twee belangrijke artikelen van Bergland 
(1967) en Sidhu en Bergland (1972) met elkaar vergelijkt. In het eerste artikel uit 
Bergland zich vrij optimistisch over de occlusale situatie van zijn schisispatiënten (jonge 
kinderen). Hij prijst de nieuwe methode voor het sluiten van het durum van de plastisch 
chirurg Loennecken - een vomerlap, precies als bij Tjebbes onder de palatum mucosa
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gestopt - en demonstreert goede occlusale resultaten. Vijf jaar later beschrijven hij 
en Sidhu 10-12 jarigen en de toon is nu duidelijk minder optimistisch getuige de volgende 
zinsnede: ‘...considerable changes in occlusion and facial appearance, which might occur 
in some cleft cases during adolescence’.

In feite hangt een beantwoording van de vraag hoe vroeg men vanuit de optiek van 
de maxillaire groei al mag opereren in belangrijke mate af van het antwoord op de 
tweede vraag - zie verder.

ad 2: Wat zijn de grenzen van de orthodontie bij de gedeformeerde maxilla bij de 
schisispatiënt?

Het is niet aan schrijver dezes om deze vraag te beantwoorden, het antwoord 
moet komen van de orthodontie en helaas is dit antwoord nog niet beschikbaar. Diegenen 
(zie hoofdstuk IV) die prefereren het palatum durum laat te sluiten 
- Schweckendiek en aanhang dus - stellen zich in feite pessimistisch op t.a.v. de mogelijk
heden van de orthodontie. Ongetwijfeld zijn er echter heden ten dage aanwijzingen, dat 
met een aktieve behandeling reeds op jongere leeftijd (bij het gesloten palatum dus) 
betere resultaten mogelijk zijn (Delaire et al. 1976; Rygh en Tindlund, 1982). Dat het 
altijd moeilijk zal blijven de resultaten van Schweckendiek (1982a) te evenaren, zal door 
niemand bestreden worden.

ad 3: Als men het palatum voor de eerste verjaardag sluit, krijgt men dan altijd een 
goede spraak zonder nasale doorslag? Percentage? Of anders gezegd, hoe sufficient zijn 
de vela nu precies?

Lindsay et al (1962) vonden in een grote groep patiënten geen verschil in resultaat 
bij operatie op een leeftijd van tussen 1 en 3 jaar. Bij operatie op latere leeftijd ontston
den wel meer problemen. Bij deze ‘oudere’ groep was 60 °/o ‘acceptable’. In onze serie 
was dit getal eveneens ± 60 °/o (goed + redelijk) en voor zover men hier een vergelijking 
mag trekken, zijn deze resultaten dus ongeveer identiek. Het zou uiteraard kunnen zijn, 
dat in de jongere groep van Lindsay nogal wat op 1-jarige leeftijd geopereerd waren die 
het resultaat van de jongere groep gunstig beinvloedden. Belangrijke details ontbreken 
in deze publikatie.

Drexler (1968) vond geen invloed van de leeftijd waarop de palatumplastiek 
plaatsvond op de spraak in een groep van 53 patiënten, die op een leeftijd van 9 maanden 
tot 12 jaar en 8 maanden geopereerd waren.

Glover (1961) vond bij ± 70 patiënten die op een leeftijd van 11/2 jaar geopereerd 
waren (enkelzijdige totale spleet) een normale spraak bij 79 °/o. Veau (1931) had 70 
°/o normale spraak bij sluiten vóór de 2e verjaardag.

Zo te zien is e.e.a. niet erg duidelijk. Ook puur ontwikkelingstheoretisch komen 
we niet veel verder. Lecours (1979) beschrijft de myelinisatie van afferente en efferente 
cerebrale systemen vóór en na de geboorte bij de mens en haar correlatie met de spraak- 
ontwikkeling. Het is duidelijk dat in het eerste levensjaar de maturatie van de voor de 
spraak noodzakelijke hersensystemen zeer snel verloopt en dat er meer verandert, dan in 
alle latere jaren daarna tesamen. Maar Scott et al. (1974) schrijven dat bij hersenlaesies 
in kinderen van 21 tot 36 maanden de spraak weliswaar volledig verdwijnt, maar dat 
daarna volledige regeneratie optreedt. Carmichael (1968) gaat in op de allereerste
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beginselen van de spraak en citeert nogal wat auteurs o.a. de Crinis, die een vrij late 
ontwikkeling van Broca’s spraakcentrum vond in vergelijking tot motorische centra in de 
hersenen. Met de nodige terughoudendheid zou uit Carmichael’s publikatie gekonklu- 
deerd kunnen worden dat uitstel van operatie tot na het eerste levensjaar geen kwaad 
kan. Het valt buiten het kader van dit proefschrift op fundamentele zaken als ‘plasticiteit’ 
van de hersenen bij het kind in te gaan en veel praktisch nut is er bij de huidige stand 
van zaken ook niet van te verwachten.

Het wachten is op goede statistieken betreffende de spraak bij zeer vroeg geopereerden. 
Een niet uitgewerkte bewering van Schweckendiek (1982b) dat als men gedurende het 
le levensjaar sluit, bij 95 °/o van de kinderen de spraak normaal wordt, nemen wij 
voorlopig slechts als kennisgeving aan. Dit o.a. (mede) gezien het aantal van 50 °/o 
‘nasal escape’ van Chaudhuri en Bowen-Jones (1978) bij kinderen waarbij het palatum 
voor de le verjaardag was gesloten.

ad 4: Hoe is de spraak tenslotte bij die patiënten waarbij het palatum laat werd gesloten?

Het interessante van ons onderzoek is, dat wat de spraak en het gehoor betreft 3 
jaar even ‘laat’ bleek te zijn als 6 jaar. Dit is in overeenstemming met wat Veau in 1931 
reeds berichtte: voor hem ligt de kritieke leeftijd iets vóór de 2e verjaardag en daarna 
maakt het tot de 9e verjaardag niet al teveel meer uit hoe oud het kind nu precies is. 
Ook uit het artikel van Ortiz-Monasterio (1974) is een soortgelijk resultaat als dat van 
Veau bij de verschillende leeftijdsgroepen af te lezen. Volgens Scott (1979) echter is de 
kritieke periode wat de spraakontwikkeling bij gezonden betreft relatief lang n.1. van 
ongeveer 2 tot 12 jaar. Dit suggereert dat, mits de logopedische begeleiding maar goed 
genoeg is, ‘laat’ opereren kan worden ‘goedgemaakt’, mits de anatomie en het gehoor 
puur technisch bezien zodanig zijn, dat normaal spreken überhaupt mogelijk is.

Onze nogal gunstige resultaten van de pharynxplastiek (in bewerking) pleiten hier 
ook wel voor; men moet er wel op tijd bij zijn, d.w.z. zodra het logopedisch niet lukt.

ad 5: Kan een orthodontisch plaatje de neusbodem resp. het palatum durum effektief 
vervangen ?

Eén publikatie laat een waarschuwend geluid in deze horen: Cosman en Falk 
(1980) schrijven: ‘Defects in speech related to the anterior palatal opening were not 
insignificant’.

In het artikel van Hotz en Gnoinski (1979) - uit het huidige ‘Mekka’ van de 
vroegtijdige sluiting van het velum in kombinatie met een verhemelteplaatje voor het 
durum - wordt nogal vaag gesproken over de spraakontwikkeling, die mede afhankelijk 
zou zijn van ‘adequate coaching’. Over het gehoor en de neus (-bijholten) wordt in deze 
publikatie niets gezegd, evenmin als in een latere van Gnoinski (1982).
Het is derhalve momenteel wellicht verstandig met de publikatie van Cosman en Falk 
terdege rekening te houden.

ad 6: Is de operatieve sluiting van het velum schadelijk voor de funktie der betrokken 
spiergroepen, m.a.w. bekoopt men een optisch gezonde toestand met een verminderde 
tubafunktie b.v. door krachtsvermindering van tensoren en levatoren en door het 
paraplwryngeale litteken?
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Men zou ertoe neigen deze vraag door eenvoudige verwijzing naar het eindresultaat 
(veel meer oorproblemen bij schisispatiënten dan bij gezonden) bevestigend te beant
woorden, maar zo eenvoudig ligt e.e.a. niet. Men denke b.v. aan de mogelijkheid, dat 
een te kort verhemelte met proliferatie van het adenoid zou kunnen samengaan. Zie 
voorts ad 7 en ad 8.

Toch is de hypothese evenmin te verwerpen en bevat ze veel aantrekkelijks. 
Wat de M. tensor veli palatini betreft - volgens Honjo et al. (1980) en Doyle et al. 
(1980a) is uitsluitend deze spier voor het openen van de tuba verantwoordelijk - veran
dert er spierfysiologisch waarschijnlijk weinig bij de klassieke methodes van sluiten 
(Veau, 1938; Langenbeck, 1861), maar vrij veel als men het hele velum naar dorsaal 
verplaatst. Dit gebeurt bij een aantal modernere methoden, waarbij ook de nasale 
mucosa (transversal) wordt gekliefd (o.a. Millard, 1962; Honig, 1963; Kaplan, 1975).

Hierbij wordt de afstand tussen origo en insertie verkleind met een geringere 
kontraktiekracht en eventueel zelfs een partiële atrofie tot (mogelijk) gevolg. Zie voor 
een goed overzicht over deze materie Goss (1978) die o.a. schrijft: ‘Clearly, the important 
factor is that a muscle requires tension in order to avoid atrophy’.

Evenzo kan men kanttekeningen maken bij technieken, die een verenigen van de 
Mm. levatores in de mediaanlijn beogen (b.v. Braithwaite en Maurice, 1968; Edgerton en 
Dellon, 1971; Kriens, 1971; Kaplan, 1975;Perko, 1979).
Ook hier wordt de afstand tussen origo en insertie door naar dorsaal verplaatsen van de 
ventrale spierinserties verkleind met mogelijk een afname van de kontraktiekracht.

Tenslotte moet men bij het losmaken van spieren uit hun omgeving met (partiële) 
denervatie en verbindweefseling - evenals met het ontstaan van dode ruimte met veel 
littekenvorming rekening houden. Zie o.a. de kritiek van Van de Wetering (1960) op de 
Bassiniplastiek bij liesbreukoperaties. Wie recidieven na liesbreukoperaties heeft geope
reerd of pharynxplastieken heeft gedaan etc., weet wat er veelal van de oorspronkelijk 
aanwezige spieren over is.

Tjebbes aviveerde de spieren t.p.v. de spleet slechts en verenigde ze ‘side to side’ in 
de mediaanlijn. Men mag aannemen, dat bij deze procedure de tonus in de tensoren en 
levatoren dorsaal van de verenigingsplaats niet afneemt (de ventrale vezels atrofiëren 
zeker). Afdoende was de door hem toegepaste methode, gezien de resultaten, ook niet.

Resumerend mag gesteld worden, dat het de vraag is, of de spierlus van tensoren 
(en levatoren?) die b.v. door Feldmann (1979), Doyle et al. (1980), Cantekin et al. 
(1980) voor een normale tubafunktie essentiëel wordt geacht, in fysiologische zin 
chirurgisch hersteld kan worden.

ad 7: Vermindert het aantal oorontstekingen na sluiten van het palatum tot een ‘normaal ’ 
niveau, of is er al niet te herstellen schade - inherent aan de geboorte-afwijking of t.g.v. 
chronische ‘irritatie’ met hypertrofie van het adenoid - van de tubafunktie aanwezig?

Onze studie suggereert, dat of op een leeftijd van 2^/2 jaar de schade door de 
chronische ‘irritatie’ reeds maximaal is, of dat de dysfunktie van de tuba inherent is aan 
het gespleten verhemelte. Of sluiting op veel vroegere leeftijd voor het gehoor van 
voordeel is, valt tot op heden niet te zeggen. Drexler (1968) meent, dat otitis media 
tussen 2 en 5 jaar veel voorkomt ‘whether the palate has been repaired or not’, maar 
schrijft even later: ‘on the other hand, if palate closure is inadequate, middle ear infections 
will continue whether or not the adenoids are removed’. Vergelijk echter grote statis-
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tieken bij schoolkinderen waarin incidenties van 71 °/o (Teele et al., 1980) en 50 °/o 
(Virolainen et al., 1980) worden genoemd. Fara et al. (1973) vonden niet meer midden- 
ooraandoeningen bij alle vormen van (cheilognatho-) palatoschisis, dan bij normale 
kinderen uit dezelfde leeftijdsgroepen, over het gehoor zeggen ze echter niets. Cole en 
Cole (1974) vonden de tubafunktie bij 28 jonge volwassenen met geopereerde schisis 
niet slechter dan bij 28 kontrolepersonen.

Hoe gekompliceerd de materie is, blijkt o.a. uit de volgende recente publikatie. 
Kono et al. (1981) vonden ‘significant middle ear disease’ bij 13 °/o van patiënten met 
een gespleten lip, bij 78 °/o van patiënten met de kombinatie gespleten lip-submuceuze 
spleet van het palatum en bij 45 °/o van de patiënten met uitsluitend een submuceuze 
spleet van het palatum.

Merkwaardig genoeg waren de getallen m.b.t. velopharyngeale incompetentie 
‘andersom’: 44 °/o van de patiënten met de kombinatie en 88 °/o van de patiënten met 
de geïsoleerde spleet hadden spraakstoornissen. Over het adenoid wordt in deze publi
katie niets gezegd.

Dit onderzoek pleit o.i. voor de stelling, dat de tubafunktie inherent gestoord is 
bij de palatoschisis waarbij de stoornis ‘achterin’ ernstiger is, als er ook ‘voorin’ iets mis 
is. In overeenstemming hiermee vond Feng (1978) bij de choanale atresie, een totaal 
andere afwijking: ‘The frequency of otitis media en sinusitis was high, 31 °/o and 21 
°/o respectively’ (versus 5 °/o en 1.5 °/o bij normalen).

Onze waarnemingen zijn overigens goed in overeenstemming met die van Bennett 
(1972) en van Ripp (1976), die 58 resp. 55 °/o oorafwijkingen vonden na de palatum- 
plastiek.

Ofschoon anderen (zie het uitvoerig overzicht van Lencione, 1980) van mening 
zijn, dat een ‘optisch normale toestand’ (auteur) d.w.z. de status na palatumplastiek 
gunstig is voor de toestand van het middenoor, wagen wij dit te betwijfelen en menen in 
ons onderzoek steun voor deze twijfel te vinden. Zie ook de opmerkingen over de 
mogelijk geringere tonus van de levatorspieren in ad 6.

Voor de praktijk zou dit betekenen, dat men vanwege het gehoor geen remmingen 
moet hebben laat te opereren en vooral de school Schweckendiek, die het palatum 
durum lang open laat, geen slecht geweten t.a.v. de toestand van het oor behoeft te 
hebben. Deze konklusie wordt overigens gesteund door de bevindingen van Anthony en 
Anthony (1976) bij volwassen schisispatiënten met obturatoren: het gehoor bij hun 
patiënten was niet al te ernstig gestoord en er was geen correlatie tussen gehoorsverlies 
en duur van dragen van de obturator. Ook Goetzinger et al. (1960) vonden iets dergelijks.

Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat in geen enkele publikatie wordt 
vermeld, dat de meerderheid der baby’s met een cheilognatho-palatoschisis geen borst
voeding (moedermelk) krijgt en dat het aantal infekties bij baby’s met borstvoeding 
significant lager is dan bij baby’s die flesvoeding krijgen.
Chandra (1984) geeft t.a.v. 30 baby’s met borstvoeding versus 30 baby’s met flesvoeding 
over een periode van 2 jaar de volgende getallen: 42 episodes van luchtweginfekties 
versus 98 en 9 episodes van otitis versus 86 (!!!).

ad 8: Hoe zijn bouw en funktie van de neus, als men het palatum vroeg sluit? En wat is 
de betekenis voor het gehoor en de spraak van een sterk gedeformeerde inwendige neus 
(als ze dus zou ontstaan). Wat is het lot van de bijholtes?

De vomerlap, die veel gebruikt wordt bij het sluiten van het primaire palatum, zal
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soms ongetwijfeld de prae-vomerine groeizóne in meer of mindere mate beschadigen. Te 
verwachten valt een deformatie van de processus alveolaris in de incisiefstreek. De groei 
naar ventraal/caudaal zal, voor zover ze van het septum uitgaat, in feite niet beinvloed 
worden, daar het groeicentrum zich t.p.v. de septo-ethmoidale sutuur bevindt (Baume, 
1961). Er zijn echter auteurs, die een primair groeieffekt van het neusseptum op het 
aangezicht ontkennen (o.a. Moss et al., 1968; Bergland en Borchgrevink, 1974). Voor 
een overzicht van e.e.a. - zie Sullivan (1978). Het losmaken van de palatinale muco- 
periostlap van de benige onderlaag zou zeer ingrijpende gevolgen moeten hebben voor de 
ontwikkeling van de neusbodem, daar hier een zóne van botappositie ontbloot wordt en 
secundair moet re-epitheliseren. Aan de nasale kant van het palatum vindt bij de normale 
groei resorptie plaats, aan de orale kant appositie (Enlow, 1975). Bezien vanuit het licht 
van ons onderzoek is het belang van vroeg of laat sluiten gering, althans in de periode 
tussen het 3e en 6e levensjaar. Nu kan uit de publikaties van Van Limborgh (1964) en 
Ortiz-Monasterio (1974) worden gekonkludeerd, dat de septumdeviatie in de loop 
van het leven bij niet-geopereerden konstant blijft en de ruimte in de neus adequaat is.

Op grond van ons klinisch onderzoek en onze rhinomanometrische gegevens lijkt 
de neusdoorgangeklijkheid bij beide patiëntengroepen van ons onderzoek verminderd te 
zijn t.o.v. normaal. Wij kunnen derhalve slechts tot de voorlopige konklusie geraken, 
dat ernstige deformaties van de neus (gezien de groei van dit orgaan tussen het 3e en 6e 
levensjaar) óf vóór het 3e jaar optreden, óf pas ergens na het 6e jaar tot volle ontwikke
ling komen.

ad 9: In hoeverre is een bevredigende eindtoestand van de schisispatiënt in staat de 
betekenis van de problemen uit het verleden te kompenseren?

Hier verliest de kaakchirurg de vaste grond onder de voeten en kan slechts gesteld 
worden, dat het antwoord waarschijnlijk moet luiden: gedeeltelijk lukt het goed, bij de 
een wat beter dan bij de ander. En: hoe eerder de korrektie tot stand gebracht is, des te 
beter. Het onderhavige onderzoek (hoofdstuk VII) hoe moeilijk ook korrekt te inter
preteren was in dit opzicht toch wel suggestief. In wezen behoort de schisispatiënt 
in deze tot een veel grotere groep van reeds vroeg lichamelijk gehandicapte personen, 
mogelijk ook tot sommige minderheidsgroepen in de samenleving en de desbetreffende 
research valt geheel binnen de competentie van de gedragswetenschappen.

Wel zijn wij zelf geneigd het volgende standpunt in te nemen: het haalbare doel 
(Richman en Eliasson, 1982) moet ongetwijfeld een normale persoonlijkheidsontwikke- 
ling zijn.

Gezien de betekenis van de spraak voor het opgroeiende kind hechten wij grotere 
betekenis aan de spraak, dan aan de - na het einde van de groei eventueel nog chirurgisch 
te korrigeren - occlusie.

Zolang er twijfels zijn t.a.v. de mogelijkheid vergelijkbare spraakresultaten te 
verkrijgen bij vroeg en bij laat sluiten van het durum (evt. met plaatje), kiezen wij voor 
een operatieve sluiting van het gehele verhemelte op een leeftijd van omstreeks 12 tot 18 
maanden.

Mochten er overtuigende berichten komen t.a.v. de spraak die tot wijziging 
van dit standpunt nopen, dan zal dit beleid uiteraard dienen te worden gewijzigd.
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SAMENVATTING

Het tijdstip waarop het gehele palatum bij de patiënt met ‘cheilognathopalatoschisis’ 
moet worden gesloten is nog steeds onderwerp van veel diskussie. In het algemeen 
wordt gedacht, dat vroegtijdig sluiten gunstig is voor spraak en K.N.O.-status, ongunstig 
voor de kaakontwikkeling.
Het enige, dat echt vast staat is, dat niet sluiten en behandelen met een obturator dan 
wel sluiten na het twaalfde levensjaar een vrijwel normale kaakontwikkeling geeft. Dit is 
echter geen haalbare zaak meer en derhalve dringt zich de vraag op wat het optimale 
tijdstip is voor de palatumplastiek.

In dit proefschrift wordt getracht een bijdrage te leveren aan de diskussie en door 
speciale omstandigheden in Utrecht bleek het mogelijk twee groepen van ruim 50 
patiënten met elkaar te vergelijken, waarbij het palatum op ongeveer 3-jarige leeftijd 
respektievelijk ongeveer 6-jarige leeftijd werd gesloten. De techniek en de chirurg waren 
steeds dezelfde. De beide groepen patiënten werden met elkaar vergeleken t.a.v. kaakgroei,
K.N.O.-status, spraak, persoonlijkheidsontwikkeling.

In de inleiding wordt het hierboven vermelde nader uiteengezet en wordt een 
aantal vragen en ook de doelstelling geformuleerd.

In hoofdstuk II wordt een overzicht van de cheilognathopalatoschisis gegeven. Er 
wordt kort ingegaan op voorkomen, etiologie, pathogenese en er wordt een klassifikatie 
gegeven.

In hoofdstuk III worden de gebruikte onderzoekstechnieken beschreven. Het 
betreft hier een artikel, dat inmiddels verschenen is in het Ned. Tijdschr. voor Tandheel
kunde. Een der onderzoeksmethoden, de rhinomanometrie, wordt nog nader toegelicht, 
omdat het hier een onderzoeksmethode betreft waarover het laatste woord nog niet is 
gezegd.

In hoofdstuk IV worden resultaten van het onderzoek naar de kaakontwikkeling 
vermeld. In tegenstelling tot wat verwacht werd bleek, dat de groep patiënten waarbij 
het palatum op 6-jarige leeftijd was gesloten geen betere occlusie en kaakontwikkeling 
vertoonde dan de groep waarbij de sluiting reeds op ongeveer 3-jarige leeftijd had 
plaatsgevonden. Een duidelijke verklaring van dit onverwachte resultaat kan nog niet 
gegeven worden.

In hoofdstuk V wordt het onderzoek van de K.N.O.-toestand van de patiënten 
beschreven. Ook hier weer een verrassend resultaat: men zou verwachten dat de patiënten 
die laat geopereerd werden een slechtere toestand van het gehoor en een groter aantal 
afwijkende trommelvliesbeelden zouden vertonen dan wanneer het palatum 3 jaar eerder 
zou zijn gesloten, maar ook dit kwam er in het geheel niet uit. Er was weinig verschil 
tussen beide groepen en dit zelfde gold ook voor de toestand van de neus en t.a.v. de 
rhinomanometrische bevindingen.

Hoofdstuk VI beschrijft de bevindingen t.a.v. de spraak. Er was weinig verschil 
tussen beide groepen, hetgeen enigszins in overeenstemming is met wat auteurs als Veau 
en Ortiz Monasterio in hun klassieke onderzoeken suggereren. Gekonkludeerd zou 
wellicht mogen worden, dat sluiten op 3-jarige leeftijd reeds ‘te laat’ is.

In hoofdstuk VII wordt de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de patiënten 
uit beide groepen beschreven aan de hand van een aantal kriteria die relevant leken. 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat het hier een wel zeer globaal onderzoek betreft, dat ver
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buiten het arbeidsterrein van de auteur valt. Voorzover de resultaten geldigheid hebben 
kan echter gezegd worden dat slechts hier de verwachte resultaten werden gevonden: de 
volwassen schisispatiënt is in psychologische zin beter af wanneer zijn palatum op 
3-jarige leeftijd werd gesloten dan wanneer dit op 6-jarige leeftijd geschiedde.

Hoofdstuk VIII brengt tenslotte een samenvattende diskussie van alle vorige 
hoofdstukken, waarbij nogmaals uitvoerig op de in de inleiding geformuleerde vragen 
wordt ingegaan. De eindkonklusie luidt, dat het op grond van het onderhavige onderzoek 
en na een zorgvuldige evaluatie van de literatuur vooralsnog het beste lijkt wanneer het 
palatum in zijn geheel wordt gesloten op een leeftijd van 12 tot 18 maanden.
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SUMMARY

The age at which the palate in cleft patients has to be closed is still controversial. 
Generally speaking it is thought, that early closure is beneficial for speech and E.N.T. 
condition, but damaging for maxillary development. The only indisputable fact is, that 
non-closure and treatment with an obturator or closure after the age of 12 years will 
lead to an almost normally developed maxilla. Since this does not seem to be a realistic 
approach, the question arises at which age the palate should then be closed taking 
maxillary development, speech and E.N.T. status into account.

In this thesis an attempt is made to make a contribution to solving this problem 
and because of special circumstances in Utrecht it was possible to compare two groups 
of over 50 patients in whom the palates had been closed at an age of about three and six 
years respectively. The surgical technique and the surgeon were always one and the 
same. Both groups were compared as to maxillary growth, E.N.T. status, speech and 
personality.

In the introduction, the above mentioned problems are enunciated and a number 
of questions regarding the problem of timing of palatal closure is formulated. The aim 
of the investigation is expounded.

In chapter II, the condition cheilognathopalatoschisis is described. Prevalence, 
etiology and pathogenesis are briefly enlarged upon, a classification is presented.

In chapter III, the techniques of the investigation are described. The chapter is 
composed of an article which has been published in the Dutch Dental Journal and of an 
essay on rhinomanometry. This second part was thought necessary, because the last 
word on this method of investigation has not been said yet.

Chapter IV deals with the results of the orthodontic part of the investigation. 
Contrary to the expectations, the occlusion and maxillary development in patients, 
where the palate had been closed at an age of about 6 years were not better than in 
another group of patients in which the palate had been closed at an age of 3 years. A 
satisfactory explanation of these unexpected results cannot be given.

In chapter V the results of the E.N.T. condition of both groups of patients are 
presented. Again, the findings were rather surprising: one would expect a higher degree 
of hearing impairment and more pathology of the eardrums in the age group where late 
closure of the palate had been performed compared with the group, where the palate 
had been closed 3 years earlier. Also in this respect the expectations did not materialize. 
There was little difference between the groups and this was also the case with regard to 
the condition of the nose and the rhinomanometric data.

Chapter VI describes the results of the logopedie condition of the patients. There 
was little difference between the two groups which is more or less in accordance with 
reports by Veau and Ortiz Monasterio in their classical papers. It may possibly be 
concluded, that palatal closure at an age of about three years is already too late.
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In chapter VII the personal development of the patients from both groups is 
reported, making use of a number of seemingly relevant criteria. It should be stressed, 
that this part of the investigation is rather superficial in character, being beyond the 
professional scope of the author.
As far as the results can be assumed to be valid however, it was in this part of the 
investigation only, that the expected results were actually found: the adult cleft patient 
is better off in the psychological sense if his palate is closed at an age of three, compared 
to when it is closed at an age of six.

Chapter VIII finally presents an overall discussion of the preceding chapters and 
the questions set forth in the introduction are extensively dealt with. It is concluded 
that, taking the results of this investigation into account together with a careful evaluation 
of the literature, it may be concluded that closure of the whole palate at an age of 12 to 
18 months seems optimal.
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STELLINGEN

1. De optimale leeftijd van de palatumplastiek in één zitting bij een patient met 
cheilognathopalatoschisis is waarschijnlijk tussen 12 en 18 maanden gelegen.

2. De VY-plastiek in de neusvleugel door het crus laterale bij de lipplastiek heeft een 
atrofie van de neusvleugel tot gevolg.

3. Het driehoekslapje van Axhausen bij het sluiten van de lip heeft een stenose van 
het vestibulum nasi tot gevolg.

4. Het beoordelen van de spraak van een schisispatiënt via bandopnamen is van 
beperkte waarde.

5. De hoogstand van de hoektand in de alveolaire spleet is een contra-indicatie voor 
het vervaardigen van een brug.

6. De indicatie segmentosteotomie in de mandibula moet zoveel mogelijk vermeden 
worden.

7. Een jacketkroon op een element met avitale pulpa is geen indicatie voor apex- 
resectie met retrograde amalgaamvulling.

8. Hydroxylapatiet is een waardevolle aanvulling in de preprothetische chirurgie.

9. De indicatie voor preprothetische chirurgie moet in overleg met de tandarts/ 
prothetist gesteld worden.

10. De mogelijkheid voor een tandarts-kaakchirurg om geneeskunde te studeren moet 
in de toekomst gehandhaaft blijven.

11. De eerste blijvende molaar behoort tot de melkdentitie.

12. De meest gedane neuro-chirurgische ingreep is de pulpa-extirpatie.

13. Zeezeilen: het staan onder de koude douche en honderdjes verscheuren.




