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Samenvatting: 

Het obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS) wordt gekenmerkt door herhaaldelijke 

obstructie van de bovenste luchtweg tijdens slaap, waardoor onderbreking van de 

ademhaling (a- en hypopneu’s), zuurstofdesaturaties en fragmentatie van de slaap optreden. 

Belangrijkste symptomen van OSAS zijn snurken, apneu’s, slaperigheid overdag en 

vermoeidheid.  Er bestaat een verhoogde kans op hypertensie, rechtsdecompensatie en 

myocard infarct, alsmede  een verhoogd risico op  verkeersongevallen. 

De diagnostiek bestaat uit lichamelijk onderzoek, polysomnografisch slaaponderzoek, 

alsmede onderzoek tijdens kunstmatig geïnduceerde slaap.  De behandeling van eerste keus 

is de Continious Positive Airway Pressure (CPAP). De osteotomie van boven- en/of 

onderkaak is een relatief nieuwe behandelingsmethode voor OSAS. De indicatie wordt 

gesteld na het mislukken van de conservatieve therapie, na het mislukken van ingrepen met 

een lagere morbiditeit, bij ernstige OSAS met extreem hoge RDI (respiratory distress index) 

waarden, bij ernstige hypoplasie van de onderkaak, en bij OSAS met morbide obesitas. De 

verplaatsing van boven- en/of onderkaak  naar ventraal heft de obstructie t.h.v. de tongbasis 

op. Nadeel is de grotere tijdelijke morbiditeit t.o.v. de meer beperkte ingrepen. De ingreep 

kent echter een hoog succespercentage  van 95%.   

 

Trefwoorden: obstructief slaap apneu syndroom, OSAS, snurken, maxillo-mandibulaire 

osteotomie, Le Fort I osteotomie, sagittale splijtingsosteotomie, CPAP. 
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Inleiding: 

Het ostructieve slaap apneu syndroom (OSAS) is een aandoening, waar naar schatting 

ongeveer 2 tot 4 % van de volwassen populatie aan lijdt1. Tijdens de slaap wordt de 

ademhaling onderbroken ten gevolge van een obstructie die meestal in de bovenste 

luchtwegen gelegen is. Tijdens de slaap ontspant de keelwandmusculatuur. Door de 

anatomische afwijking en de negatieve druk bij inspiratie kunnen de nauwe plaatsen in de 

bovenste luchtwegen collaberen. Er ontstaat apneu met hypoxie. Als gevolg van een 

corticale wekreactie wordt de patiënt wakker, de keelwandmusculatuur zal zich weer 

aanspannen, waarmee de obstructie is verholpen. Dit fenomeen herhaalt zich meerdere 

malen per uur. Dit heeft een chronisch slechte nachtrust, nachtelijke motorische onrust, 

cognitieve stoornissen, hypersomnolentie en een verhoogde slaapdruk overdag tot gevolg. 

Op termijn kan dit leiden tot hypertensie, hartritmestoornissen, rechtsdecompensatie en een 

verhoogde kans op myocardinfarct1. 

De diagnose kan men vermoeden indien er sprake is van (hetero-) anamnestisch snurken, bij 

meer dan 8 uur slaap per nacht, nicturie van meer dan 2 keer per nacht, vermoeidheid en 

slaperigheid overdag, m.n. bij eentonige bezigheden, zoals aangegeven in de diagnostische 

vragenlijst vlgs de Epworth Sleepiness Scale (ESS) in tabel 1. 

Bij onderzoek van de bovenste luchtwegen wordt een vernauwing gezien ter hoogte van het 

palatum molle, of de tongbasis dan wel de hypopharynx. De diagnose OSAS wordt 

geobjectiveerd en bevestigd met polysomnografisch onderzoek. De polysomnografische 

criteria voor het stellen van de diagnose OSAS zijn:  apneu index >10 (AI), respiratory 

distress index > 15 (RDI). Afhankelijk van de ernst en het niveau van de aandoening zal men 

een behandeling instellen. Dit artikel beschrijft de ziektegeschiedenissen van enkele 
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patiënten met OSAS, die met een osteotomie van  boven- en onderkaak succesvol behandeld 

zijn. 

 

Ziektegeschiedenissen 

Patiënte A, een 36 jarige vrouw, lengte 1.47m en gewicht 58 kg, Body Mass Index (BMI): 

26,7 , bekend met het syndroom van Hallerman-Streiff. Het syndroom van Hallermann-

Streiff kenmerkt zich door visusstoornissen, onderontwikkeling van de beharing, hypoplasie 

van de onderkaak, een onderontwikkeld middengezicht met prominent os nasale en een 

smalle dunne puntige neus met dunne huid en soms septumscheefstand.  Zij presenteerde 

zich met progressieve slaperigheid overdag en ernstig snurken. Zij rookte niet, dronk matig 

alcohol en gebruikte geen slaapmedicatie. De Epworth Sleepiness Scale (ESS) is met een 

waarde 9 afwijkend [tabel 1]. De voorgeschiedenis vermeldt o.a. een neus- en kincorrectie 

met autoloog bot. 

Bij lichamelijk onderzoek bleek een verminderde neusdoorgankelijkheid met smalle 

neusrug, verminderde oropharyngeale doorgankelijkheid door de hypoplastische onderkaak 

en de korte afstand tussen tongbasis en palatum molle, met een laagstand van het palatum 

molle. Polysomnografisch onderzoek liet zien, dat er sprake was van houdingsafhankelijk 

snurken,waarbij patiënte met open mond slaapt en apneu’s heeft, gepaard gaande met 

nachtelijke tachycardieën. Tijdens polysomnografisch onderzoek bleek er sprake 238 

obstructieve apneu’s met apneu index (AI) 31,2, gepaard gaand met frequente saturatie 

dalingen tot 70%. Respiratory distress index (RDI): 72,1/uur. Bij ECG-registratie zag men 

85 periodes van aanzienlijke ECG-variaties, ernstige motorische onrust met frequente 

wekreacties en een gefragmenteerde slaap. Na  het ontwaken voelde patiënte zich initieël 

goed. Echter na enkele uren ervaarde patiënte weer de haar bekende slaapaanvallen. 
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Beoordeling tijdens kunstmatige geïnduceerde slaap liet een obstructie zien t.h.v. de 

tongbasis. 

In eerste instantie werd gestart met nasale CPAP, bij 8 cm wateroverdruk werden alle 

hypo/apneu’s onderdrukt. Subjectief was de vitaliteit toegenomen. De behandeling met 

CPAP verliep enkele jaren goed, totdat zij in haar slaap het masker van de CPAP 

automatisch ging verwijderen. Het OSAS en de vermoeidheid kwamen weer terug, alsmede 

een hypertensie van 160/110. Op voorstel van de kaakchirurg werd met patiënte de 

mogelijkheid van een maxillo-mandibulaire osteotomie besproken. Patiënte onderging een 

osteotomie volgens Le Fort I met ventraalwaartse verplaatsing van  4 mm en craniaalwaartse 

verplaatsing van 3 mm (figuur 1), alsmede een extra-orale onderkaaksosteotomie met 

verlenging van de ramus mandibulae. Vrij snel na de operatie vertelde patiënte van het 

merendeel van haar klachten af te zijn; ze was niet meer vermoeid overdag, slaapt 7 uur per 

nacht zonder te snurken. Vier maanden post-operatief toonde polysomnografisch onderzoek 

een RDI zien van 7,1.  

 

Patiënt B, een 49 jarige man, lengte 1.65m en gewicht 75 kg, is bekend met een therapie 

resistente OSAS, gepaard gaande met angstige dromen met een beklemmend, benauwd 

gevoel, hypersomnolentie en concentratie stoornissen.  Patiënt gebruikte  2 tot 3 eenheden 

alcohol per dag gebruikte, rookt 20 sigaretten per week. De voorgeschiedenis vermeldde 

septumcorrectie, tonsillectomie, uvulopalatoplastiek en conchotomie. Het gebruik van CPAP 

werd geprobeerd,  echter zonder verbetering. De Epworth Sleepiness Scale (ESS) was met 

een waarde 10 pathologisch verhoogd. Bij polysomnografisch onderzoek bleek er sprake van 

een ernstig OSAS, met meer dan 60 desaturaties tot 85-90%, met enorme motorische onrust. 

De AI was: 39.2 en de RDI was 98,6. Op het doorslaap-EEG constateerde men een 
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oppervlakkige gefragmenteerde slaap, zonder REM slaap. Beoordeling tijdens kunstmatig 

geïnduceerde slaap liet een obstructie zien t.p.v. de tongbasis. Wegens het persisterende 

karakter van het OSAS werd besloten tot een maxillo-mandibulaire osteotomie. Patiënt 

onderging een osteotomie van de bovenkaak volgens Le Fort I (figuur 1), en een sagittale 

splijtingsosteotomie volgens Obwegeser met 5 mm ventraalwaartse verplaatsing (figuur 2). 

Patiënt slaapt nu 6 uur per nacht, ervaart een toegenomen vitaliteit en is tevreden met het 

resultaat. Slaaponderzoek laat nu een cyclische slaap zien met RDI: 6.2. 

 

 

Beschouwing       

Het OSAS kan verschillende oorzaken hebben met meerdere conservatieve therapie 

mogelijkheden.2 Om te komen tot een juiste behandeling is het noodzakelijk om een 

uitvoerige (hetero-)anamnese met betrekking tot het slaapgedrag af te nemen. Naast 

algemeen lichamelijk onderzoek is onderzoek en beoordeling van de bovenste luchtwegen 

door de KNO-arts noodzakelijk. Dit gebeurt zowel poliklinisch als tijdens geïnduceerde 

kunstmatige slaap. 

De behandeling van eerste keus bij OSAS is nog steeds CPAP. Het heeft een gunstige 

invloed op de slaperigheid, geeft vermindering van de neurocognitieve problemen en 

normaliseert de bloeddruk1,3. Via een masker wordt lucht in de neus en keel gepompt tijdens 

in- én uitademing. Op deze manier ontstaat een overdruk in de keel en zullen de 

pharynxwanden niet samenvallen. De behandeling met CPAP zou bijna 100% effectief zijn, 

maar blijkt in de praktijk oncomfortabel, waardoor de therapietrouw laag kan zijn. Uit 

onderzoek blijkt dat in de eerste 2 tot 4 weken 25% tot 50% van de patiënten de behandeling 
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staakt4.  Door adequate medicatie en instelling van CPAP, is mede door een goede 

thuisbegeleiding een hogere therapietrouw te bereiken5.  

Er bestaat een veelheid aan ingrepen die lokale obstructies t.h.v. het palatum en de tongbasis 

opheffen. Belangrijk is het vaststellen van de plaats van de obstructie om tot een succesvolle 

therapie te komen. Vaak  is dit moeilijk, zoals de voorgeschiedenis van patiënt B laat zien.  

Ook  kunnen er obstructies op meerdere niveau’s zijn. De strategie is dan, om eerst de 

obstructies op te heffen met ingrepen, waarvan de chirurgische interventie een geringe 

morbiditeit heeft. In het licht van dit artikel is in ieder geval de genioglossus advancement 

operatie vermeldenswaardig. Hierbij wordt het mediane deel van de mandibula, onder het 

niveau van de tanden, daar waar de M. genioglossus aanhecht, naar ventraal verplaatst. 

Hierdoor volgt ook het hyoid en de tong naar ventraal, waardoor de ruimte in de pharynx 

t.h.v. de tongbasis toeneemt. De ingreep heeft een geringere morbiditeit, dan de maxillo-

mandibulaire osteotomie. Maar het succespercentage ligt met 67% beduidend lager, dan bij 

de maxillo-mandibulaire osteotomie, waarbij dit 95% bedraagt. Indicaties zoals genoemd in 

de literatuur  voor de genioglossus advancement zijn OSAS met een normale ontwikkeling 

van de onderkaak zonder obesitas6.  Als het OSAS niet te corrigeren is middels kleinere 

ingrepen, en/of de CPAP niet verdragen wordt, kan een maxillo-mandibulaire osteotomie 

overwogen worden.  De huidige indicatie voor een osteotomie van maxilla en mandibula  

wordt gesteld indien ingrepen met een lagere morbiditeit, al dan niet in combinatie met 

conservatieve therapieën, gefaald hebben. Een tweede indicatie bestaat bij patiënten met een 

ernstige onderontwikkeling van de onderkaak. Een derde indicatie wordt gesteld bij OSAS 

patiënten met een extreem hoge RDI waarde, zoals bij patient B het geval was. Morbide 

obesitas in combinatie met het OSAS is een vierde indicatie7. 
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De osteotomie van boven- en/of onderkaak is een frequent toegepaste techniek bij gezonde 

jong volwassenen met standsafwijkingen van de boven- en onderkaak, die niet alléén 

orthodontisch zijn op te lossen8,9. Na een röntgen-schedelprofiel analyse en het vervaardigen 

van gipsmodellen wordt het meest gebalanceerde profiel bepaald, en wordt de verplaatsing 

van boven- en onderkaak berekend10. Om ruimte te krijgen ter hoogte van de tongbasis is het 

in ieder geval noodzakelijk, dat ook de onderkaak naar ventraal verplaatst wordt. In geval 

van een horizontale mandibulaire hypoplasie kan de reeds bestaande sagittale overbeet 

gebruikt worden voor de ventraalwaartse beweging. Bij een normaal ontwikkelde onderkaak 

moet, om een goede occlusie te verkrijgen, ook de bovenkaak naar ventraal verplaatst 

worden. Met de verplaatsing van de onderkaak wordt de extrinsieke tongmusculatuur en het 

hyoid eveneens naar ventraal bewogen, hetgeen zal resulteren in een vergroting van de 

ventro-dorsale ruimte in de pharynx t.h.v. de tongbasis. De meest gebruikte therapie hiertoe 

is de sagittale splijtingsosteotomie volgens Obwegeser, waarbij  de onderkaak in voor-

achterwaartse richting gespleten wordt (figuur 2), waarna verlenging plaatsvindt. De 

onderkaak wordt m.b.v. stelschroeven of miniplaatjes gefixeerd. Deze methode wordt sinds 

1955 toegepast en geeft betrouwbare en voorspelbare resultaten8. Nadelen zijn het risico op 

ongeveer 10% blijvend verminderde sensibiliteit in het gebied van kin en onderlip en de 

grotere tijdelijke morbiditeit ten  opzichte van meer beperkte ingrepen, die echter veelal 

beperkt is tot enkele weken post-operatief. Voordeel  is dat bij goede en scherpe 

indicatiestelling en beoordeling van de lokalisatie van de obstructie door de KNO-arts, de 

kaakchirurg het OSAS in één ingreep kan verhelpen . 

In de literatuur wordt aangegeven, dat de osteotomie van boven- en onderkaak stabiele 

resultaten geeft. De RDI verandert t.g.v. de osteotomie van van gemiddeld 45 naar 3,2 (min 

0, max 11) op het 1 jaars post-operatieve interval. Een RDI kleiner dan 10 wordt als 
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acceptabel beschouwd. Het succespercentage ligt rond de 95%11,12.  Deze goede resultaten 

werden  door het postoperatieve polysomnografische onderzoek bij patiënt A en B bevestigd. 

Een verder voordeel van de maxillo-mandibulaire osteotomie is dat de therapietrouw van de 

patiënt, die bij CPAP op den duur laag wordt, hier geen rol speelt . 

 

 

 

 

Conclusie: 

-De maxillo-mandibulaire osteotomie geeft goede en stabiele resultaten bij de behandeling  

van OSAS. 

-Een goede indicatiestelling is ons inziens alleen te bereiken in multidisciplinair verband met 

KNO-arts, kaakchirurg en neuroloog.  

-De huidige indicatie voor een osteotomie van maxilla en mandibula  wordt gesteld, indien 

ingrepen met  een lagere morbiditeit, al dan niet in combinatie met conservatieve therapieën, 

gefaald hebben, bij patiënten met een ernstige onderontwikkeling van de onderkaak, bij 

OSAS patiënten met een extreem hoge RDI, bij OSAS patiënten met morbide obesitas. 

 

Dankbetuiging: Mw. dr. E. van Cann, Prof. dr. R. Koole, kaakchirurgen en Prof.dr G.J. 

Hordijk, KNO-arts droegen bij  aan de totstandkoming van dit manuscript. 

Literatuur 

 
1. Malhotra A. and White D.P . Obstructive sleep apnoea. The Lancet 

2002;360:237-45.  
 



 
 10 

2. Hoekema A, Wijkstra PJ, Buiter CT, Hoeven JH van der, Meinesz AF, Bont LGM 
de. Behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom bij volwassenen. Ned 
Tijdschr Geneeskd 2003;147:2407-12. 
  

3. McNicholas WT. Follow-up and outcomes of nasal CPAP therapy in patients with 
sleep apnoea syndrome. Monaldi Arch Chest Dis 2001;56(6):535-9.   

 
4. Zozula R, Rosen R. Compliance with continuous positive airway pressure 

therapy: assessing and improving treatment outcomes. Curr Opin Pulm Med 
2001;7(6):391-8. 

 
5. Krieger J, Kurtz D, Petiau C, Sforza E, Trautmann D. Long-term compliance with 

CPAP in obstructive sleep apnea patients and in snorers. Sleep 1996;19(9 suppl): 
136-43. 

 
 6. Riley RW, Powell NB, Guilleminault C. Maxillofacial surgery and obstructive 

sleep apnea: a review of 80 patients. Otolaryngol Head Neck Surg 1989;101:353. 
 
7. Riley RW, Powell NB, Guilleminault C. Maxillary, mandibular and hyoid 

advancement for treatment of obstructive sleep apnea. J Oral Maxillofac Surg 
1990;48:20-26 

 
 8.      Trauner R, Obwegeser HL,  Zur operationstechniek bei de progenie und anderen 

Unterkieferanomalien. Zahn Mund Kieferh. 1955;23:1-26. 
 
 9.      Obwegeser HL. Die einseitige Vorbewegung des Oberkiefers und rueckbewegung  
          des Unterkiefers zur Korrektur de progenie. Schweiz Mschr Zahnheilk    
           1970;80:547-56. 
 
10.      Obwegeser HL, Marentette LJ. Profile planning based on Alterations in the            
           positions of the bases of the facial thirds. J oral Maxillofacial Surg 1986;44: 
           302-11.   
 
11.      Hochban W., Brandenburg U., Peter J.H., Zur chirurgischen Behandlung der          
           obstruktiven Schlafapnoe durch Gesichtsskelettosteotomien (Jahresergebnisse).     
           Pneumologie 1995;49:175-9. 
 
12. Waite PD, Wooten V, Lachner J, Guyette RF. Maxillomandibular advancement 

surgery in 23 patients with obstructive sleep apnea syndrom. J Oral Maxillofac 
Surg 1989;47:1256-61. 

Abstract: 
  
The Obstructive Sleep Apnoea Syndrom: Good results with maxillo-mandibular  osteotomies 

after failure of conservative therapy. 
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The obstructive sleep apnoea syndrom (OSAS) consists of the recurrent obstruction in the 

upper airway during sleep and resulting in apnoeas hypoxia and fragmention of sleep. The 

symptoms are apnoes, snoring, fragmented sleep, exhaustion and daily sleepiness. This 

syndrom may lead to hypertension, cardiac decompensation, high incindence of myocard 

infarct and traffic incidences. Diagnostics consists of physical examination, examination 

during induced sleep and polysomnography. 

The indications for osteotomies of maxilla and mandible are: failure of other forms of 

treatment, severe OSAS with extreme high RDI, severe mandibular deficiency and obesitas. 

Placement of the maxilla-mandibular complex in an anterior position opens the airway  at the 

level of the base of the tongue.   Osteotomies of the facial skeleton for OSAS is a fairly new 

method for the treatment of OSAS, and has the advantage that problems with compliance on 

the longterm are bypassed. Disadvantage is the higher initial morbidity, compared to most 

ENT operations for OSAS. Advantage is the high succespercentage of 95%.  

 

 
 
 
 
 

 

Tabel 1 The Epworth Sleepiness Scale 

Situaties moeten worden ingeschat met een score van 0 tot en met 3 (A). Het totaal aantal 

punten dat gegeven is aan de 8 situaties (B), bepaalt het eindresultaat (C).  

A.   



            0 geen kans op in slaap vallen 

1 kleine kans op in slaap vallen 

2 gemiddelde kans op in slaap vallen 

3 grote kans op in slaap vallen 

B. Situaties:  

Zitten en lezen … 

TV kijken … 

Inactief zitten in openbare gelegenheid (vb vergadering) … 

Als bijrijder in een auto, tijdens een uur durende rit … 

In de middag even rustig liggen … 

Zitten en met iemand praten  … 

Rustig zitten na een lunch zonder alcohol … 

In de auto, als u een paar minuten stilstaat in het verkeer … 

 (B) 

C. Resultaat: 

Onderschriften figuren: 

1-6 voldoende slaap 

7-8 gemiddeld 

> 8 reden om een arts te consulteren 

 

Figuur 1: Osteotomie schema vlgs Le Fort I. De bovenkaak wordt ca 5 mm boven de 

wortelpunten los gezaagd. De zaagsnede loopt door de sinus maxillaris, het benige deel 

van de neus en langs de onderzijde van het neusseptum. 
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Figuur 2: Osteotomie schema van de sagittale splijtingsosteotomie vlgs Obwegeser. De 

onderkaak wordt in voor-achterwaartse richting doorgenomen met behoud van de in de 

spongiosa verlopende N. mandibularis.  
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