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Summary

introduction
Robin Sequence (RS) is characterized by micrognathia and upper airway obstruction (UAO) 
caused by glossoptosis resulting in respiratory and feeding problems of varying severity. 
According to the original RS definition a cleft palate is associated with RS, but not part of the 
definition. Reported incidence numbers range from approximately 1:8,000 to 1:14,000 births. 
RS is very heterogenic, can occur in an isolated form, but is often accompanied by a syndrome. 
Pathogenesis of RS remains unclear. Management options are: Prone/lateral positioning, 
nasopharyngeal airway (NPA); tongue-lip adhesion (TLA); mandibular distraction (MDO); and 
tracheotomy. Controversy exists in literature regarding RS definition, prevalence, pathogenesis 
and best management. The studies presented in the first part of this thesis focus on providing 
information on currently used RS definitions and management schedules, RS prevalence and 
underlying pathogenesis. In the second part we look for objective criteria for RS diagnosis, 
while the third part gives insight in quality of life in RS patients and their parents.

Part 1 – What it (not) Robin Sequence?
chapter 1 describes a study in which members of Dutch and Belgian multidisciplinary cleft, lip 
and palate (CLP) teams were requested to answer questions regarding their specialty, the used 
RS definition, their preferred treatment and the criteria used to select a treatment. The study 
demonstrates that members of CLP teams use remarkably different criteria to define RS, and 
that even within a single team criteria vary. In contrast to the original definition, most physi-
cians marked a cleft palate as an essential RS criterion. All management options are used by the 
CLP teams in different combinations. In monitoring patients and decisions regarding manage-
ment frequently subjective criteria, like the severity of micrognathia or the clinical image, are 
used. Criteria in choosing a management strategy differ significantly between the physicians 
and treatment centers. We concluded that there is a remarkable difference in opinion amongst 
treating physicians with respect to diagnostic criteria, monitoring modalities, and criteria in 
choosing the various management options for RS patients.

Reported RS prevalence numbers vary widely. Data on epidemiology of RS in the Netherlands 
are scarce. For this reason we performed an epidemiologic study with the usage of strict 
diagnostic criteria for RS (chapter 2). By combining data from the National Dutch Cleft 
Registry and the medical records of three regional cleft palate teams from Academic Hospitals 
in the Netherlands (Academic Medical Center/Emma Pediatric Hospital and VU Medical 
Center in Amsterdam and the Wilhelmina’s Children Hospital in Utrecht), we have produced 
an estimate of the Dutch birth prevalence of RS. We found a prevalence of 1:5,600 live births, 
which is higher than the prevalence found in Liverpool and Germany (1:8000 and 1:8500). RS 
was diagnosed in approximately one-third of the general cleft palate population and these 
patients also appeared to have a more severe cleft grade than the general CP population.
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RS has been found to be etiologically heterogeneous and to occur both isolated and in 
combination with other congenital anomalies and many syndromes. We hypothesize that the 
pathogenesis of RS influences the results of management, and should therefore influence the 
choice of the management strategy. Therefore, stratification of patients based on the cause 
for their RS is needed when evaluating the efficacy of the management strategies. To provide 
more insight in the causes and most likely pathogeneses for RS, a retrospective analysis was 
performed in a large consecutive cohort of 191 RS patients (chapter 3). Four clinical geneticists 
evaluated diagnoses and presumed pathogeneses using medical files, results of genetic testing 
and photgraphs. Approximately one-third (37.7%) of the cohort was diagnosed with isolated 
RS, which is a lower number compared to earlier studies. Of the non-isolated patients 14.3% 
had a chromosomal anomaly, 47.1% a Mendelian disorder, with Stickler Syndrome diagnosed 
most frequently, and in 38.7% the syndromic cause remained unclarified. Both known and 
(until now) unknown syndromes were found to co-occur with RS. The diagnosed syndromes 
were caused by differing pathogenetic mechanisms: in 43.9% the (presumed) pathogenic 
mechanism was a connective tissue disorder, in 5.5% a neuromuscular disorder, in 47.9% a 
multisystem disorder and the mechanism was unknown in 2.7%. These findings confirm that 
different pathogeneses for RS exist. In a quarter of the patients, re-evaluation over a prolonged 
period of time allowed adaptation of the initial diagnosis. We therefore favor standard and 
long-term follow-up of all RS patients, specifically to (re-)evaluate diagnoses. Our present 
limited knowledge and insight in pathogenetic mechanisms urges to initiate pathogenetic 
studies, as optimal patient care may be depending on such studies.

As an example of a syndrome that had never been associated with RS before, clinical and 
radiological findings in seven patients with a Fronto Metaphyseal Dysplasia (FMD)-like 
syndrome were reported in case-series described in chapter 4. The presented patients have 
manifestations such as keloid formation and intellectual disability that normally do not occur in 
FMD and also none of the patients showed a FLNA-mutation. Most likely the described patients 
have a different etiology for their FMD manifestations and our findings suggest the possibility 
that this entity is caused by a de novo autosomal dominantly acting mutations in a gene that has 
a functional relationship with FLNA.

Part 2 – objectifying Robin Sequence
RS diagnosis is currently mostly based on subjective criteria. Performing a study comparing the 
various management schedules cannot be performed until reliable objective criteria for each of 
the signs and symptoms of RS have been defined, and the RS diagnosis is based on the same set 
of criteria in each infant. Micrognathia and glossoptosis are subjective clinical criteria, and no 
objective measurements in RS have been published for these two components of RS. Only the 
respiratory problems can be quantified through polysomnography (PSG) that provide informa-
tion on the level and severity of the respiratory problems and also on its obstructive or central 
character.
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In order to to obtain an accurate, objective measurement of jaw size and growth, we performed 
a pilot-study investigating 3D facial photogrammetry (chapter 5). We calculated the 
mandibular volume, defined by a tetrahedron bordered by the landmarks otobasion inferior, 
labium inferius, and gnathion. Signature heat maps gave direct visualization of the significant 
regions of facial dysmorphisms; while the signature graphs demonstrated the similarity of 
facial dysmorphism in patients with the same diagnosis and differences from those with other 
diagnoses, and from controls. We conclude that 3D facial photogrammetry can be used to 
determine not only the general facial characteristics but also the volume of the mandible and its 
growth in an objective manner. 3D can be very valuable in objectively diagnosing the degree of 
micrognathia in Robin Sequence patients and in evaluating outcomes of various management 
modalities. It may also clarify the mandibular catch-up growth controversy.

To determine the presence and severity of glossoptosis, awake flexible fiberoptic laryngoscopy 
(aFFL), performed by an otolaryngologist is the most frequently used diagnostic tool. Often 
aFFL outcome is used as guidance in choosing a treatment in RS patients, since presence and 
the level of obstruction are expected to strongly influence the treatment outcome. However, 
aFFL’s reliability as an independent diagnostic tool remained unknown and this urged us to 
initiate the study of which results are shown in chapter 6. Twenty-six videos of 16 RS patients 
and 30 videos of healthy controls were anonymized and rated twice. The overall inter-rater 
agreement for the total scoring was fair (κ: 0.320). The agreement within the RS group was also 
fair (κ: 0.226). When scoring only “absent/present glossoptosis” the agreement was moderate 
(κ: 0.430). The mean intra-rater agreement of all raters was substantial (κ: 0.608; range: 
0.138-0.865), but when only scoring the RS group moderate (κ: 0.535; range: 0.039-0.829). In 
scoring absence or presence of glossoptosis in the total group, the intra-rater agreement was 
again substantial (κ: 0.669; range: 0.265-0.898) and in the RS group moderate (κ: 0.541). A κ 
higher than 0.75 is considered to be valid for use in research settings or clinical practice. The 
results of our study suggest that one should be aware of the limitations of aFFL for choosing 
a management strategy. A well-designed and internationally accepted scoring system for 
scoring glossoptosis during aFFL procedures is needed, but also a more reliable, objective and 
more patient friendly diagnostic tool to diagnose glossoptosis objectively is desirable. Studies 
focusing on these things should be performed.

Part 3 – treatment outcome
Studies on RS are mostly focusing on cause, interventions, and medical outcomes of the 
treatment strategies. Patient-reported outcomes (PROs) such as self-esteem, psychosocial 
functioning and Health Related Quality of Life (HRQOL) have been studied only infrequently, 
despite their importance for optimal care and evaluating treatment success. Reasoning that 
there is need for more insight in HRQOL in RS children and their parents, we initiated the study 
described in chapter 7, in which we aimed to evaluate HRQOL in RS children, with particular 
attention to consequences for satisfaction with facial appearance (SWA) of RS individuals, 
HRQOL (TAPQoL and PedSQL) and parental distress (DT-P) in a large cohort of 102 RS families. 
Only HRQOL was compared to the Dutch Norm population, but for all questionnaires was 
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looked for differences between children with isolated or syndromic RS and between the differen 
treatment modalities. HRQOL in children with RS did not differ significantly from that in the 
Dutch norm population on most scales. They did report significantly more lung- (p=0.006) and 
sleep problems (p=0.035), more problems with motor functioning (p=0.001) and communica-
tion (p=0.002). In general parents and patients were satisfied with the received treatment. 
Children with syndromic RS reported a similar HRQOL than those with isolated RS, but parents 
with syndromic RS do experience more distress (p=0.034). Children in the syndromic RS group 
scored significantly lower for satisfaction with their nose (p=0.041). There is a tendency of a 
lower HRQOL and less satisfaction with appearance in children, and more parental distress, 
after MDO treatment, but due to small numbers no firm conclusion can be drawn. The present 
study was one of the first studies paying attention to PROs in RS patients but more and larger 
studies are needed to allow for incorporation of PROs in our medical acting.

conclusion
Too many controversies still exist regarding RS definition, pathogenesis and management. 
With this thesis a first step is made in solving the differences in opinion between physicians. 
We advocate that in the near future all efforts should be made to establish an internationally 
accepted definition for Robin Sequence using objective and strict criteria. Only then prospective 
studies with inclusion of only such strictly diagnosed RS patients, comparing the various 
management modalities become possible. This way evidence-based diagnostic, monitoring and 
management guidelines can be formulated, allowing us to provide the best possible care to each 
individual RS patient.
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Samenvatting (Summary, in dutch)

inleiding
Robin Sequentie (RS) is een aandoening die gekarakteriseerd wordt door micrognatie en 
bovenste luchtweg obstructie (BLO) door glossoptosis. Deze veroorzaken ademhalings en 
voedingsproblemen van wisselende ernst. Een palatum spleet is wel geassocieerd met RS, 
maar is geen onderdeel van de originele definitie. De in de literatuur beschreven RS prevalentie 
varieert tussen de 1:8,000 en 1:14,000 geboren kinderen. RS is zeer heterogene aandoening 
en komt voor in een geisoleerde vorm, maar maakt ook vaak deel uit van een syndroom. De 
pathogenese van RS is tot op heden onbekend. De verschillende behandel mogelijkheden zijn: 
buik/zij-ligging, nasopharyngeale tube (NPT), tong-lip adhesie (TLA), mandibulaire distractie 
(MDO), en tracheotomie.
Met betrekking tot de RS definitie, de prevalentie, de pathogenese en de beste behandeling 
bestaat veel controverse in de literatuur. De studies in het eerste deel van dit proefschrift 
focussen op de meest gebruikte RS definities en behandelingen, RS prevalentie, onderliggende 
etiologie en pathogenese. In het tweede deel wordt gezocht naar objectieve criteria voor het 
diagnosticeren van RS. Het laatste deel geeft inzicht in de kwaliteit van leven van RS patienten 
en hun ouders.

deel 1 – Wat is (niet) een Robin Sequentie?
hoofdstuk 1 beschrijft een vragenlijst onderzoek waarin leden uit de multidisciplinaire Neder-
landse en Belgische schisisteams gevraagd zijn naar hun specialisatie, de gebruikte RS definitie, 
de diagnostische behandel criteria en de toegepaste behandeling bij RS patienten. Dit onderzoek 
laat zien dat de schisisteams verschillende criteria hanteren bij het stellen van de RS diagnose en 
dat zelfs binnen één team geen eenduidige definitie gehanteerd wordt. In tegenstelling tot wat 
de originele definitie stelt, gebruiken de meeste behandelaars een palatumspleet als een van de 
RS criteria. In totaal worden zes verschillende RS definities gebruikt. Niet alle behandelingen 
worden in alle centra toegepast, maar alle verschillende behandelingen worden wel aangeboden 
in Nederland en België, in verschillende combinaties. Het besluit te kiezen voor een specifieke 
behandeling, is vaak gebaseerd op subjectieve criteria zoals de ernst van de micrognatie, het 
klinische beeld en gebruikte adem-inspanning. We concludeerden dat er een groot verschil van 
mening bestaat over de diagnostische criteria, keuze van monitoring en behandel wijze.

Data over de epidemiologie van RS zijn schaars en de gerapporteerde RS prevalentie varieert 
sterk. Om deze reden hebben wij een epidemiologisch onderzoek uitgevoerd waarbij strikte 
RS criteria werden gehanteerd (hoofdstuk 2). Bij dit onderzoek werden gegevens van de 
Nederlandse Vereniging van Schisis en Craniofaciale afwijkingen (NSVCA) gecombineerd met 
gegevens uit medische statussen van drie schisis teams ((Academisch Medisch Centrum/Emma 
Kinder Ziekenhuis en VU Medisch Centrum te Amsterdam en Wilhelmina Kinder Ziekenhuis 
te Utrecht). Hiermee vonden wij een geschatte Nederlandse RS prevalentie van 1:5,600 levend 
geboren kinderen. Dit getal is een stuk hoger dan de gerapporteerde prevalenties uit Liverpool 
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en Duitsland (1:8,000 en 1:8,500). Uit ons onderzoek bleek dat RS werd gediagnosticeerd bij 
ongeveer een derde van de algemene populatie van kinderen met een palatumspleet. Kinderen 
met RS leken over het algemeen ook een ernstigere palatumspleet gradering te hebben.

De zeer heterogene verschijningsvorm van RS, die voorkomt in een geïsoleerde vorm en 
een niet-geïsoleerde vorm, al dan niet in combinatie met andere congenitale afwijkingen en 
syndromen wijst op een verschillende pathogeneses. Onze hypothese is dat de onderliggende 
RS pathogenese in kind het resultaat van de behandeling in grote mate bepaalt en dat om deze 
reden de pathogenese ook invloed zou moet hebben op de behandelstrategie. Om de ef-
fectiviteit van de verschillende behandelingen te kunnen evalueren, is het dan ook noodzakelijk 
om de patiënten te stratificeren naar de oorzaak van hun RS. Om meer inzicht te krijgen in de 
oorzaken en de mogelijke pathogeneses van RS voerden wij een retrospectieve analyse uit in 
een groot cohort van 191 RS patienten (hoofdstuk 3). In dit cohort onderzoek evalueerden 4 
klinische genetici de eerder gestelde diagnose en veronderstelde pathogenese van 191 patiënten 
met behulp van medische statussen, genetische laboratorium uitslagen en foto’s. Hieruit bleek 
dat ongeveer een-derde (37.7%) van het cohort een geïsoleerde RS had, hetgeen een lager 
percentage is dan wat in de literatuur beschreven wordt. Van de niet-geïsoleerde patiënten had 
14.3% een chromosomale afwijking, 47.1% een Mendeliaanse afwijking, waarbij Stickler syn-
droom het meest voorkomend was, en in 38.7% van de patiënten kon een syndromale diagnose 
gegeven worden. Zowel eerder met RS geassocieerde, als nooit eerder met RS geassocieerde 
syndromen werden gediagnosticeerd. Deze syndromen werden (hoogstwaarschijnlijk) door de 
volgende verschillende pathogenetische mechanismen voorzaakt: een bindweefsel afwijking 
(43.9%), een neuromusculaire afwijking (5.5%), een multisysteem ziekte (47.9%) en een 
onbekend pathogenetisch mechanisme (2.7%). Dit bevestigt de hypothese dat er verschillende 
pathogeneses voor RS bestaan. In een vierde van de patiënten werd de diagnose na de her-
evaluatie, welke soms een lange periode na de initiele diagnosestelling was, aangepast. Daarom 
is lange-termijn follow-up van RS patiënten, in het bijzonder om de diagnose te her-evalueren, 
ten zeerste aan te raden. Onze beperkte huidige kennis van en inzicht in de pathogenetische 
mechanismen welke ten grondslag liggen aan RS en de waarschijnlijk hiervan afhankelijke 
patientzorg, vraagt om het initieren van pathogenetische studies.

Een voorbeeld van een syndroom dat nooit eerder was geassocieerd met RS wordt beschreven 
in hoofdstuk 4. In een case-serie worden de klinische en radiologische bevindingen van 
zeven patiënten met een Fronto Metafyseale Dysplasie (FMD)-achtig syndrooom beschreven. 
De gepresenteerde patiënten hadden allen keloiden en een aantal patiënten een geestelijke 
beperking; afwijkingen welke niet met FMD geassocieerd waren. Daarnaast had geen van de 
patiënten een FLNA-mutatie. Vanwege deze verschillen met de karakteristieke FMD, verwachten 
wij dat de in dit hoofdstuk beschreven patiënten een andere etiologie hebben voor dit FMD-
achtige syndroom. Onze bevindingen wekken de suggestie dat deze entiteit veroorzaakt wordt 
door een autosomaal dominant overervende de-novo mutatie in een gen dat een functionele 
relatie heeft met FLNA.
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deel 2 – objectiveren van de Robin Sequentie
De diagnose RS wordt nu vooral gebaseerd op subjectief vastgestelde criteria. Echter, om een 
onderzoek mogelijk te maken waarin verschillende behandelingen worden vergeleken, zal de 
RS diagnose voor elke geïncludeerde patient gebaseerd moeten zijn op identieke, liefst objectief 
meetbare criteria. Micrognatie en glossoptosis zijn beiden klinische RS criteria, waarvoor nog 
geen objectieve maten beschikbaar zijn. De respiratoire problemen kunnen gekwantificeerd 
worden door middel van een polysomnografie (PSG), waarmee zowel de ernst van de ademha-
ling problemen vastgesteld kan worden als gedifferentieerd kan worden tussen een centrale en 
obstructieve etiologie.

In onze zoektocht naar een accurate, objectieve maat voor de grootte en groei van de mandibula, 
onderzochten wij in een pilot studie 3D aangezichts fotografie, welke beschreven wordt in 
hoofdstuk 5. Hiervoor berekenden we het mandibulaire volume, welke gedefinieerd wordt 
door een tetrahedron welke begrenst wordt door het otobasion inferior, labium inferius en 
gnathion. Signature heat maps geven een direct beeld van significant verschillende faciale 
regionen van faciale dysmofismen, en signature grafieken demonsteren juist overeenkomsten 
tussen patienten met dezelfde diagnose en verschillen tussen patienten met verschillende 
syndrome en controles. Uit deze pilot-studie concluderen wij dat 3D aangezichts fotografie 
gebruikt kan worden om niet alleen algemene faciale karakteristieken weer te geven, maar ook 
om het volume en de groei weer te geven en om RS patiënten te vergelijken met de normaal-
waardes van een controle groep. 3D fotografie zal mogelijk in de toekomst zeer waardevol zijn 
bij het objectief diagnosticeren van (de ernst van) micrognatie in Robin Sequentie patienten en 
bij het evalueren van de verschillende behandelingen. Mogelijk zal met behulp van 3D fotografie 
ook de controverse over het al dan niet optreden van mandibulaire inhaalgroei opgelost kunnen 
worden.

Om (de ernst van) glossoptosis vast te stellen wordt het meest gebruik gemaakt van een door 
een KNO-arts uitgevoerde, wakkere flexibele fiberoptische laryngoscopie (aFFL). Omdat 
verwacht wordt dat de aanwezigheid en het niveau van de luchtweg obstructie veel invloed zal 
hebben op de behandeling van RS, wordt de uitkomst van de aFFL vaak gebruikt om richting 
te geven aan de behandelstrategie. Toch is er weinig bekend over de betrouwbaarheid van dit 
diagnosticum en dat dreef ons tot het doen van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 6. In 
deze studie werden 26 geanonimiseerde videos van 16 RS kinderen en van 30 gezonde controles 
twee maal gescored. De algehele inter-observer overeenstemming was matig (κ: 0.320), net 
als de overeenstemming in het scoren van alleen de RS groep (κ: 0.226). Als alleen de aan- of 
afwezigheid van glossoptosis gescoord werd, was de overeenstemming redelijk. De algehele 
gemiddelde intra-observer overeenstemming was substantieel (κ: 0.608; range: 0.138-0.865), 
maar alleen bij het scoren van de RS groep was de overeenstemming redelijk (κ: 0.535; range: 
0.039-0.829). Als opnieuw alleen naar aan- of afwezigheid van glossoptosis gekeken werd 
was de intra-observer algehele overeenstemming opnieuw substantieel (κ: 0.669; range: 
0.265-0.898) en in de RS groep redelijk (κ: 0.541). Het onderzochte middel wordt als bruikbaar 
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beoordeeld in onderzoeks- of klinische setting bij een κ van hoger dan 0.75. De resultaten van 
onze studie suggereren daarom dat men bewust moet zijn van de beperkingen van aFFL bij 
het diagnosticeren van glossoptosis in RS en dat dan ook voorzichtigheid geboden is bij het 
gebruikt van dit diagnosticum bij het kiezen van een behandelstrategie. Er is behoefte aan een 
duidelijk, goed ontwikkeld en internationaal geaccepteerd scoring systeem om glossoptosis 
tijdens aFFL te scoren. Daarnaast is het wenselijk dat er een betrouwbare, objectieve en patient-
vriendelijke manier wordt gevonden om glossoptosis objectief te diagnosticeren. Onderzoeken 
hiernaar zullen gedaan moeten worden.

deel 3 – Behandel uitkomsten
De meeste onderzoeken naar RS focussen op oorzaak, interventies en de medische uitkomsten 
van behandelstrategiën. Patient-gerapporteerde uitkomstmaten (PROs) zoals zelfbeeld, 
psychosociaal functioneren en de gezondheids gerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) 
worden zelden onderzocht, ondanks het belang hiervan bij het bieden van optimale zorg en 
het evalueren van een behandelstrategie. Vanwege de behoefte aan meer inzicht in de HRQOL 
van zowel de RS kinderen zelf als hun ouders, hebben we de in het hoofdstuk 7 beschreven 
vragenlijst onderzoek geïnitieerd. Het doel van deze studie was om de HRQOL van RS kinderen 
te evalueren en met extra aandacht voor de consequenties van RS op HRQOL in het algemeen en 
in vergelijking tot de Nederlandse norm populatie (TAPQoL en PedSQL), de tevredenheid met 
het uiterlijk (SWA), RS specifieke problemen en door ouders beleefde stress (DT-P). Er werd 
gekeken naar het verschil in PROs tussen geïsoleerde (iRS) en syndromale RS (sRS) en ook 
tussen de verschillende behandelingen. De vragenlijsten werden ingevuld door (de ouders van) 
102 RS patiënten.
Resultaten toonden dat de HRQOL van RS kinderen op de meeste schalen niet veel verschilt 
van de HRQOL van kinderen in de Nederlandse Norm populatie. Wel stelden wij vast dat de 
RS kinderen significant meer long- (p=0.006), slaap- (p=0.035) en communicatie (p=0.002) 
problemen hebben en problemen met motorische functies (p=0.001). Over het algemeen waren 
zowel de ouders als de patiënten zelf, tevreden over de behandeling die zij hadden ontvangen. 
sRS kinderen hadden een vergelijkbare HRQOL in vergelijking tot iRS kinderen, hoewel 
de ouders van sRS kinderen wel meer stress (p=0.034) ervaarden. De sRS kinderen waren 
significant minder tevreden met het uiterlijk van hun neus (p=0.041). Als laatste zagen we een 
tendens van lagere HRQOL scores, minder tevredenheid met het uiterlijk en meer ouderlijke 
stress bij kinderen die een MDO hadden ondergaan. Door de kleine onderzoeks aantallen kan 
echter geen conclusie getrokken worden uit deze getallen. De beschreven studie is een van de 
eerste met aandacht voor PROs in RS patiënten en hun ouders, maar er is behoefte aan meer en 
grotere onderzoeken voordat PROs meegenomen kunnen worden in behandelrichtlijnen.

conclusie
Er bestaan erg veel controverses over de juiste RS definitie, pathogenese en behandelstrategiën. 
Met dit proefschrift wordt een eerste stap gezet in het oplossen van de meningsverschillen tus-
sen de verschillende RS behandelaars. Een internationaal geaccepteerde definitie met objectieve 
criteria voor de Robin Sequentie is noodzakelijk en wij pleiten dan ook voor grote inzet om dat 
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te bewerkstelligen in de nabije toekomst. Alleen met een strikte definitie, kunnen betrouwbare 
prospectieve studies gedaan worden, zodat de verschillende behandelstrategiën vergeleken 
kunnen worden. Met de studie resultaten kunnen dan evidence-based richtlijnen geformuleerd 
worden over diagnostiek, monitoring en behandeling van elke individuele RS patient.


