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Afkortingen gebruikt in tekst en bijlage: 

 

AOM: acute otitis media 

BERA: brainstem evoked reponse audiometry 

BO: binnenoor 

CHL: conductief gehoorverlies 

CSOM: chronische suppuratieve otitis media 

DPOAE: distortion product oto-acoustic emissions 

ERT: oestrogeensubstitutie therapie 

ET: buis van Eustachius 

GH: groeihormoon 

GHT: groeihormoon therapie 

HF: hoge frequentie(s) 

HF-HL: gehoorverlies in de hoge frequenties 

MF-HL: gehoorverlies in de middenste frequenties 

HL: gehoorverlies 

HRT: hormoonsubstitutie therapie  

IF: impact factor 

IGF-I: insulin-like growth factor 1 

MEE: middenoor effusie 

MF: midden frequentie(s) 

MF-dip: mid-ferquentie dip 

MHL: gemengd gehoorverlies 

MO: middenoor 

NKO: neus-keel-oor 

OM: otitis media 

OME: otitis media met effusie 

SNHL: neurosensorieel gehoorverlies 

TEOAE: Transient evoked oto-acoustic emissions  

TS: Turner syndroom 

TV: trommelvlies 

VG: voorgeschiedenis 
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1. ABSTRACT 
 

TS is de meest frequente chromosomale aandoening bij vrouwen. Het syndroom komt voor in 1/2000 

tot 1/3000 levend geboren meisjes en wordt veroorzaakt door een gehele of partiële afwezigheid van 

het tweede geslachtschromosoom. Van de meerdere mogelijke karyotypes komt monosomie 45X in 

ongeveer de helft van de gevallen voor. Naast de typische uiterlijke kenmerken zoals korte gestalte, 

webbed neck en cubitus valgus, zijn deze patiënten ook belast met tal van inwendige afwijkingen van 

onder andere hart en grote bloedvaten, nieren en gonaden. Patiënten met TS vertonen ook belangrijke 

NKO-afwijkingen bestaande uit enerzijds frequente MO-ontstekingen met een aanleg tot chroniciteit 

en anderzijds neurosensorieel gehoorverlies, leidend tot vervroegde slechthorendheid. Deze problemen 

lijken verband te houden met het onderliggende karyotype, waarbij deze karyotypes met volledige 

afwezigheid van de p-arm van het tweede X-chromosoom, zoals 45X en 46Xi(Xq) het ergst zijn 

getroffen. 

In dit werk wordt een overzicht gegeven van wat er in de literatuur tot op heden is aangetoond met 

betrekking tot de NKO-problemen in dit syndroom. De resultaten in de literatuur zijn niet volkomen 

eenduidig en de validiteit van de verschillende studies dient kritisch te worden bekeken. 

Naast een overzicht van de NKO-problemen, worden de belangrijkste niet-NKO-afwijkingen bij TS-

patiënten in inleiding besproken. Er worden ook, op basis van deze literatuurstudie, een aantal 

richtlijnen meegegeven die de huisarts en NKO-arts kunnen helpen om met de NKO-problemen in TS 

om te gaan.  
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2. INLEIDING 
 

TS is de meest frequente chromosomale aandoening bij vrouwen en komt voor in 1/2000 tot 1/3000 

levendgeboren vrouwen. Het syndroom wordt veroorzaakt door gehele of partiële afwezigheid van het 

tweede geslachtschromosoom. TS gaat gepaard met typische uiterlijke kenmerken zoals korte gestalte, 

webbed neck en cubitus valgus. Daarnaast zijn deze vrouwen vaak belast met ernstige inwendige 

aandoeningen zoals afwijkingen van hart en de grote vaten, nierafwijkingen en gonadaal falen met 

uitblijven van de puberteit en onvruchtbaarheid tot gevolg. Niet elke TS-patiënt toont dezelfde 

afwijkingen in de dezelfde mate en niet alle typische afwijkingen komen bij elke TS-patiënt tot uiting. 

De ernst van het tot uiting komen van het TS fenotype is afhankelijk van het karyotype. De ernstigste 

fenotypes komen voor bij de karyotypes 45X en 46Xi(Xq). (Voor review zie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10). 

TS-patiënten vertonen ook zeer belangrijke problemen met oor- en gehoor (11, 12, 13, 14, 15). In de 

kindertijd kampen deze kinderen met frequente OM dewelke aanleg vertoont om chronisch of 

recurrent te worden en te persisteren tot in de puberteit of zelfs de volwassenheid. De problematische 

MO-aandoeningen zijn verantwoordelijk voor ernstige sequelae zoals TV-afwijkingen, cholesteatoom 

en CHL. Naast deze MO-problemen is ook SNHL met het vervroegd ontstaan van slechthorendheid 

een probleem in TS. Deze SNHL ontstaat in de meeste gevallen in de tweede of derde levensdecade, 

maar kan ook reeds op zeer jonge leeftijd ontstaan. 

In dit werk wordt een overzicht gegeven van wat in de literatuur tot op heden bekend is betreffende 

NKO-problemen in TS. Daarnaast is ook getracht om, op basis van deze literatuurgegevens, richtlijnen 

mee te geven aan zowel de huisarts als de NKO-arts die kunnen helpen bij het aanpakken van de 

NKO-problemen bij een TS-patiënt. In bijlage worden de belangrijkste gegevens uit de literatuur tot 

nu toe gebundeld. Voor de NKO-problemen in TS worden besproken, worden eerst in een algemene 

inleiding de kenmerken en aandoeningen in TS besproken.  
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3. MATERIAAL EN METHODEN 
  

Het was de bedoeling om in dit werk een aantal richtlijnen te formuleren die de huisarts en NKO-arts 

kunnen helpen om specifiek met TS-patiënten, die NKO-problemen vertonen, om te gaan. Er bleek al 

gauw dat er in de literatuur bijna geen wetenschappelijk onderzoek is gebeurd hiernaar. Bijna alle 

studies omtrent dit onderwerp zijn observationele studies, die trachten de NKO-problemen in TS te 

beschrijven en de etiologie ervan na te gaan. In hun besluit formuleren de auteurs dan vaak een 

mening omtrent behandeling en opvolging van deze patiënten, zonder zich bij deze op specifiek 

onderzoek hiernaar te baseren. Slechts een drietal studies zijn tot op heden verschenen die specifiek 

het effect van een bepaalde behandeling nagaan (16, 17, 18). hierdoor werd besloten om ook breder te 

gaan en zo een vorm van “state of the art” werk te schrijven dat bundelt wat tot op heden bekend is 

omtrent de NKO-problemen in TS. Dit had zijn implicaties op het zoekproces, want dit betekende dat 

minder strenge exclusiecriteria werden gebruikt en dus een bredere aanpak werd gehanteerd. Er werd 

gekozen om alle artikels die rechtstreeks met het onderwerp (NKO-problemen bij TS-patiënten) te 

maken hadden en die beschikbaar waren door te nemen. Uiteraard werd elk gelezen artikel of studie 

aan de nodige kritische blik onderworpen. 

 

Voordat met het zoeken van literatuur werd gestart, werden eerst de volgende drie werken gelezen: 

‘Praktische handleiding Pubmed’, ‘Cursus Zoeken van literatuur: “zoeken naar evidentie” Pubmed, 

ISI, Internet’ en ‘Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijs-

ateriaal, 3de druk’ (19, 20, 21). 

Daarna werd eerst algemene informatie verzameld over de verschillende MO-pathologieën en vormen 

van SNHL. Hiervoor werd in volgende werken gelezen: ‘Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-

halschirurgie’ (22), ‘cursus Interuniversitaire GSO opleiding: otologie’ (23), Rovers et al. (24) en 

Gould & Matz (25).  

 

3.1. Het zoek- en selectieproces 

Voor het hoofdstuk 4 “Tuner syndroom: een algemene inleiding” werd een ander zoekproces 

doorlopen dan voor het zoeken naar literatuur specifiek over het onderwerp “NKO-problemen bij 

patiënten met TS” deze worden hier afzonderlijk besproken. 

 

3.1.1. Zoekproces voor de algemene inleiding over Turner Syndroom 

Gezien het ging om een algemene inleiding over TS, werd initieel gezocht naar recente reviewartikels. 

Hierbij werd eerst gezocht in de ‘Medline Database’ met de zoektermen: “Turner syndrome” of  

“Turner syndroom” met “review” als limit. Dit leverde een aantal reviews op waaruit werd gekozen op 

basis van titel, abstract en datum. Eerst werden enkel de 5 recentste gekozen. Hieruit bleek algauw dat 

het Reviewartikel van Bondy en de Turner syndrome consensus study Group (1) zeer vaak werd 
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geciteerd. Dit artikel werd dan ook opgezocht en het bleek te gaan om richtlijnen die werden 

samengesteld door een grote multidisciplinaire groep vooraanstaande onderzoekers op het gebied van 

TS in hun vakdomein. Daarnaast bevat deze publicatie algemene informatie over TS gebaseerd op de 

meest recente inzichten in elk domein waar TS-patiënten afwijkingen vertonen. Dit artikel werd als 

zeer waardevol beschouwd en het meeste van hoofdstuk 4 werd gebaseerd op dit artikel en de studies 

waarnaar deze grote groep onderzoekers refereren. Verder werden ook twee reviewartikels gevonden 

uit de twee grote tijdschriften “The New England Journal of medicine” en “The Lancet” (2, 6), 

waarvan vooral het eerste zeer waardevol voor de inleiding was. Wanneer een artikel werd gekozen, 

ging het opzoeken van de elektronische “full text” (indien die er was) het gemakkelijkst en het vlugst 

via “Google Scholar”. Citerende artikels werden bekeken via “web of science”. 

 

3.1.2. Zoekproces voor de NKO-problemen in Turner Syndroom 

Het ging er in dit werk, zoals reeds vermeld, om zoveel mogelijk artikels te bekomen die direct met 

het onderwerp te maken hadden. Daarvoor werd eerst gezocht op de elektronische informatiebron 

“Medline Database”. De “Cochrane library” werd ook geraadpleegd en hoewel daarop veel te vinden 

was over de behandeling van OM in de algemene populatie, was er niets te vinden over NKO-

problemen specifiek in de TS-populatie. Voor overkoepelende informatie/evidentie werd ook gebruik 

gemaakt van “Trip Database”. De database “EMBASE-Excerpta Medica” was niet beschikbaar en 

werd niet gebruikt.  

Er werd in de “Medline Database” gezocht via “Pubmed”. Via de MESH-termen werden goede 

zoektermen gezocht. Er werd echter niet enkel met MESH termen gezocht, maar ook met “vrije tekst 

woorden” daar op die manier ook meer recente artikels waaraan nog geen MESH-termen zijn 

gekoppeld ook kunnen worden gevonden. Volgende zoektermen werden gebruikt: “Turner syndrome” 

AND “otorhinolaryngologic disease”. Dit werd uitgevoerd in juni 2010 en leverde 72 “hits” op. Uit 

deze lijst van 72 artikels, werd op basis van de titel en de abstract die artikels uitgekozen die 

rechtstreeks met het onderwerp te maken hadden. Er werden 29 artikels uit deze lijst weerhouden en 

doorgenomen. Ondertussen werd ook een account aangemaakt op “My NCBI” zodat via e-mail 

nieuwe updates van de bewaarde zoekstrategie konden worden ontvangen. In februari 2011 werden 

dezelfde zoektermen nog eens ingevoerd, wat nog een extra recent verschenen artikel opleverde. Via 

de referentielijst van deze artikels, “related articles” in Pubmed en citerende artikels werd verder nog 

relevante literatuur bekomen.  

Daar het de bedoeling was om zoveel mogelijk te lezen dat rechtstreeks met het onderwerp te maken 

had, werd niet echt naar de “impact factor” van het betreffende tijdschrift of het aantal citaties van het 

artikel gekeken in het selectieproces. Dit werd wel gedaan om de kwaliteit van de betreffende studie 

na te gaan en zo de resultaten op een kritische manier te bekijken (zie verder). 

Voor bepaalde topics die ook in het werk naar voor komen zoals endocrinologische factoren met 

invloed op het gehoor, het voorkomen van bepaalde sequelae van MO-pathologie werden ook aparte 
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zoekopdrachten uitgevoerd, indien meer informatie werd verlangd. In Pubmed of Trip Database werd 

dan op volgende trefwoorden of combinaties van deze trefwoorden gezocht: IGF-I, Otitis media, 

hearing loss, middle ear function, inner ear function, cochlea, estrogen replacement therapy, growth 

hormone, cholesteatoma, hearing aid, prevalence, incidence, epidemiology, eustachian tube, etc… 

Meestal echter werd hiervoor gekeken naar de referentielijsten van de relevante artikels die 

onmiddellijk met het onderwerp te maken hadden. 

Wanneer een artikel werd gekozen, ging het opzoeken van de elektronische “full text” (indien die er 

was) het gemakkelijkst en het vlugst via “Google Scholar”. Citerende artikels werden bekeken via 

“web of science”. 

 

3.2. Kwaliteitsanalyse van de gevonden artikels 

Via “ISI web of knowledge” werd de impact factor (IF) van de verschillende tijdschriften bekeken. 

Van de tijdschriften in “subject categories OTORHINOLARYNGOLOGY” werd ook de “journal 

summary list” opgezocht. In deze lijst staan de verschillende A1-tijdschriften in het onderzoeksdomein 

“otorhinolaryngology” geklasseerd volgens impact factor. Zo werd nagegaan welke tijdschriften de 

belangrijkste waren. In de lijst staan 36 tijdschriften. Het hoogste tijdschrift op de lijst is “JARO-

Journal of the association for research in otolaryngology” met een IF van 2,436. Het laagst in de lijst 

staat “Clinical and experimental otorhinolaryngolgy” met een IF van 0,075. Toch moet men er zich 

bewust van zijn dat dergelijke lijsten een onbevooroordeelde blik op de individuele studie kunnen 

vertroebelen. Een IF is ook van een aantal factoren afhankelijk die niet rechtstreeks te maken hebben 

met de kwaliteit van de gepubliceerde artikels in het tijdschrift. Zo hebben tijdschriften die enkel 

reviews publiceren meestal een hogere IF. Wat betreft het aantal citaties van een artikel dient men er 

ook rekening mee te houden dat recentere artikels minder geciteerd kunnen zijn geworden dan oudere 

artikels 

De gebruikte artikels werden dan ook op hun kwaliteit beoordeeld door ze werkelijk te lezen. De 

kwaliteit van een studie werd voornamelijk bepaald op basis van studiedesign, de intrinsieke inhoud 

van het artikel, of er degelijke statistiek werd toegepast, de grootte van de studiepopulatie, de datum 

van de studie, of er met een adequate controlepopulatie werd vergeleken, de mate waarin er met 

verschillende vormen van bias werd rekening gehouden. 

Betreffende studiedesign werden prospectieve studies hoger in waarde geacht, maar daarvan zijn er 

jammer genoeg nog maar zeer weinig van verschenen in het onderwerp van dit werk. De meeste 

studies waren retrospectieve cohortestudies met een cross-sectionele component.  

Om de interne validiteit van de gelezen studies zo goed mogelijk te evalueren, werd ook gebruik 

gemaakt van checklists uit de “NICE guideline manual” (NICE = national institute for health and 

clinical excellence), te vinden op www.nice.org.uk. Per studiedesign kan dan een checklist worden 

geraadpleegd om de validiteit van de studie te bepalen. De checklists die te vinden zijn op 
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www.pico.nu zijn niet goed bruikbaar voor het studiedesign van de meeste studies binnen het 

onderwerp van dit werk.  
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4. TURNER SYNDROOM: EEN ALGEMENE INLEIDING 
 

Turner Syndroom1 (TS) wordt veroorzaakt door de afwezigheid van het volledige of een deel van het 

tweede geslachtschromosoom. Dit kan zich uiten in een gans spectrum van afwijkingen in een groot 

aantal organen en in een aantal typische uiterlijke kenmerken. Hiervan zijn de cardiovasculaire 

malformaties het gevaarlijkst en de korte gestalte en het uitblijven van de secundaire 

geslachtskenmerken het meest algemeen. Deze afwijkingen en uiterlijke kenmerken hoeven echter niet 

bij elke patiënt in dezelfde mate aanwezig te zijn. Patiënten met TS vertonen telkens het vrouwelijke 

fenotype, bijgevolg kan de diagnose van TS nooit op een mannelijke patiënt worden toegepast. 

Aangezien dit werk zich vooral toespitst op de NKO-problemen bij TS, is het niet de bedoeling al te 

uitvoerig hier op in te gaan, maar een degelijk overzicht van TS en de belangrijkste problemen lijkt 

wel op zijn plaats. 

 

4.1. Definitie 

Volgende definitie is gebaseerd op definitie zoals voorgesteld in de clinical practical guideline van de 

Turner Syndrome Consensus Study Group (1): 

 

Om van TS te kunnen spreken dienen zowel de typische lichamelijke kenmerken als de gehele of 

partiële afwezigheid van het tweede geslachtschromosoom, al dan niet met het voorkomen van 

mosaïcisme, aanwezig te zijn in een persoon met het vrouwelijke fenotype.  

 

Personen met bijvoorbeeld een 45,X karyotype en afwezigheid van lichamelijke kenmerken worden 

dus niet beschouwd als personen met TS. Personen met het mannelijke fenotype  worden uitgesloten 

van de diagnose van TS, ongeacht hun karyotype.  

Zie tabel 2 en de paragraaf over diagnose voor een meer gedetailleerd overzicht van de meest 

voorkomende karyotypes.  

 

4.2. Etiologie 

Het lijkt paradoxaal dat de afwezigheid van een tweede geslachtschromosoom klinische gevolgen 

heeft, terwijl bij vrouwen in elke cel één van de twee X-chromosomen wordt geïnactiveerd. Blijkbaar 

worden bij deze normale X-inactivatie echter niet alle genen geïnactiveerd en het is het tekort aan deze 

niet-geïnactiveerde genen die voor de klinische manifestaties in TS zorgt (4, 28, 29).  

                                                 
1 De oorspronkelijke beschrijving door Turner (26) van een zevental patiënten gekenmerkt door infantilisme, brede 
gevleugelde nek (Eng. webbed neck, Lat. pterygium colli) en cubitus valgus in 1938, werd eigenlijk voorafgegaan door de 
beschrijving van een achtjarig meisje met gevleugelde nek, en korte gestalte door Üllirch (27) in 1930. Vandaar dat veel 
auteurs spreken over het üllrich-Turner Syndroom. Toch blijkt ook de beschrijving van üllrich  vooraf te zijn gegaan door 
nog twee andere onderzoekers, namelijk Funke in 1902 en Giovanni Morgagni in 1768 (4).  Gemakkelijkheidshalve wordt 
het hier gehouden bij Turner Syndroom.   
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De grote verscheidenheid aan afwijkingen die bij TS kunnen voorkomen, doen vermoeden dat 

meerdere X-gebonden genen betrokken zijn bij het tot stand komen van het complete fenotype (6).  

Eén voorbeeld is het SHOX-gen (Short stature homeobox-containing gene), gelegen op het distale 

uiteinde van de korte arm van het X-chromosoom (en het Y-chromosoom), dat normaal niet wordt 

geïnactiveerd en bij TS door haploïnsufficiëntie voor de korte gestalte en skeletale afwijkingen zorgt 

(30, 31). Het SHOX-gen speelt ook een belangrijke rol in de KNO-afwijkingen (zie verder). 

 

4.3. Epidemiologie 

TS heeft een incidentie van ongeveer 1/2000 tot 1/3000 levend geboren vrouwen (7, 2, 32). Het is een 

van de meest voorkomende chromosomale afwijkingen en er wordt geschat dat het voorkomt in 3% 

van alle vrouwelijke foetussen. De prenatale mortaliteit is echter enorm en slechts 1% van deze 

embryo’s zou overleven tot geboorte (33).  

Er zijn geen milieufactoren bekend die zouden bijdragen tot een verhoogde kans op een kind met TS 

en in tegenstelling tot Down syndroom blijkt TS niet gerelateerd aan ouderdom van de moeder bij 

bevruchting (34). TS gaat gepaard met een 3 maal hogere mortaliteit en een levensverwachting die met 

13 jaar verminderd kan zijn. Zelfs als cardiovasculaire sterfte wordt uitgesloten is de mortaliteit nog 

steeds verhoogd, in het bijzonder bij vrouwen met het 45X karyotype. Hoewel de mortaliteit verhoogd 

is voor elk karyotype, gaat de grootste mortaliteit gepaard met het 45X karyotype en karyotypes met 

een isochromosoom van de lange arm van het X chromosoom (i(Xq)) (32, 35, 36). 

 

4.4. Diagnose 

De diagnose van TS kan prenataal of postnataal  gebeuren. Algemeen kan worden gesteld dat de 

diagnose “Turner syndroom” relatief eenvoudig is in typische gevallen, maar vaak vrij moeilijk blijkt 

te zijn in minder typische gevallen. Dit resulteert in een opmerkelijk aantal late diagnosen en zelfs 

non-diagnose (3).  

 

4.4.1. prenatale diagnose 

De prenatale diagnose gebeurt door karyotypering na amniocentese of door een vlokkentest. De 

aanleiding hiertoe kan een abnormale echo zijn, zoals het voorkomen van een verdikte nekplooi, 

hygroma cysticum, bicuspide aortaklep, coarctatio aortae, afwijkende nieren, oligo- of 

polyhydramnios. Andere aanleidingen zijn een abnormale triple test (alfa-foetoproteïne, HCG, 

ongeconjugeerd estriol) of hogere leeftijd van de moeder. Een afwijkende echo of triple test op zich is 

niet diagnostisch, en om de diagnose van TS prenataal te stellen dient een karyotypering te worden 

uitgevoerd (1). 

De outcome bij een prenataal gestelde diagnose van TS is echter erg onzeker, vooral indien sprake is 

van mosaïcisme. Het is moeilijk te bepalen hoe erg TS bij het kind tot uiting zal komen wanneer een 

afwijkend karyotype prenataal wordt gevonden. Dit geldt vooral in die gevallen waar de prenatale 
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diagnose werd gesteld door ouderdom van de moeder of een afwijkende triple-test zonder dat er sprake 

was van een afwijkende echo. Hoe dan ook, algemeen kan men stellen dat elke presentatie van TS, kan 

voorkomen bij elk van de verschillende karyotypes (1, 37) en de ernst van de postnatale manifestatie 

van TS is moeilijk te voorspellen bij prenatale diagnose. Dit is vooral het geval wanneer sprake is van 

mosaïcisme. De prognose van prenatale diagnose lijkt het minst gunstig in het geval van het 45X 

karyotype (1, 38).  

Er wordt aangeraden de prenatale diagnose te staven met een postnatale karyotypering (1). 

 

4.4.2. Postnatale diagnose 

De postnatale diagnose zal worden vermoed op basis van lichamelijke afwijkingen (zie tabel 1, onder 

en fig 1 en 2.) en bevestigd met een afwijkend karyotype. Zonder karyotypering kan de diagnose van 

Turner syndroom niet worden gesteld. Dus telkens wanneer TS wordt vermoed, moet een 

karyotypering worden uitgevoerd (1). 

In ongeveer de helft van de gevallen bestaat het afwijkende karyotype uit de volledige afwezigheid 

van het tweede geslachtschromosoom: het 45X karyotype dus (4, 2, 8). Dit karyotype gaat ook 

gepaard met de ergste morbiditeit en mortaliteit (4, 35, 36). Andere karyotypes kunnen bestaan uit een 

mosaïcisme van normale cellen en afwijkende cellen. Indien het tweede geslachtschromosoom niet 

geheel afwezig is, is het afwijkend en bestaat het uit een X-chromosoom met deletie, een ringvormig 

X-chromosoom of een isochromosoom (chromosoom bestaande uit tweemaal dezelfde arm) van de 

korte of de lange arm. Het tweede geslachtschromosoom kan ook bestaan uit een volledig of 

gedeeltelijk Y-chromosoom. Indien de aard van het tweede chromosoom (of het fragment ervan) 

onduidelijk is spreekt men van een markerchromosoom, en moet met FISH worden nagegaan of het 

om X- dan wel Y-chromosoommateriaal gaat. De reden daarvoor is het sterk verhoogde risico op het 

ontwikkelen van een gonadoblastoma in geval Y-chromosoommateriaal aanwezig is (zie verder). De 

meest voorkomende karyotypes worden opgesomd in tabel 2. 

 

Zoals vermeld, zal TS vaak worden vermoed, en zal een postnatale karyotypering en diagnose 

gebeuren door de aanwezigheid van typische uiterlijke kenmerken (tabel 1) of specifieke congenitale 

afwijkingen bij de geboorte, zoals oedemateuze handjes of voetjes en overtollige huid in de nek (zie 

fig. 2). Afwijkende groei op kinderleeftijd, primaire of secundaire amenorroe en uitblijven van 

secundaire geslachtskenmerken en groeispurt tijdens de puberteit, of recurrente miskramen bij 

volwassen vrouwen zijn ook vaak aanleiding voor het diagnostiseren van TS (2). De richtlijnen van de 

Turner syndrome consensus study Group (1) vatten de indicaties voor een postnatale karyotypering 

samen. 

 

Nog heel vaak echter wordt de diagnose van TS erg laat gesteld. In een retrospectieve studie over een 

tijdsverloop van 31 jaar (tussen 1970 en 2001) op een grote groep TS patiënten, vonden Stochholm et 
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al. (32) een mediane leeftijd van 15,1 voor diagnose, die daalde met het verloop van  de studieperiode. 

Ze vonden ook een drietal levensepisodes waarop de meeste diagnoses gebeurden: < 1j (14,9% van de 

diagnoses), puberteit (10-17j) (33,2% van de diagnoses) en volwassenheid (38,5% van de diagnoses). 

De diagnose werd significant vroeger gesteld bij de karyotypes 45X en die met iXq, vergeleken met 

andere karyotypes. 

 

Praktisch wordt aanbevolen (1) om postnatale karyotypering uit te voeren op 30 lymfocyten bekomen 

via een perifeer bloedstaal. Indien nog twijfel is (normaal bloedstaal maar duidelijke lichamelijke 

tekens), kan verder onderzoek worden uitgevoerd op cellen bekomen uit ander weefsel, zoals de huid.   

 

De belangrijkste uiterlijke kenmerken bij TS staan opgesomd in tabel 1. De meest voorkomende 

karyotypes met  hun frequentie van voorkomen, in tabel 2. 

 

Tabel 1: Belangrijkste uiterlijke kenmerken bij TS (aangepast overgenomen uit (Loscalzo, (9)) 

Regio Kenmerken 

Ogen ptosis, blauwe sclerae, epicanthus  

Oren, neus, Mond prominente oorschelpen, laaggeplaatste oren, afstaande oren, nauw en sterk 

gebogen (ogivaal) verhemelte, brede mandibula, micrognathie 

Nek  lage posterieure haarlijn, webbing 

Borstkas brede borstkas met ver uit elkaar staande tepels, pectus excavatum 

Skelet Cubitus valgus, korte vierde metacarpaal en/of metatarsaal, scoliose, 

Madelung’s deformiteit 

 

  
Fig. 1: Volwassen patiënt met TS. Let op de kleine gestalte, cubitus valgus, webbed neck, micrognathie, 
lage haarlijn posterieur en afstaande oren. (Uit Watkin (39)).  
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Fig. 2: neonatus met TS. Let op het oedeem van handen 
en voeten, en nek. (Uit Sybert & McCauley (2)). 

 

Tabel 2: Belangrijkste karyotypes en frequentie van voorkomen (4, 2, 8) 

Karyotype Frequentie (%) 

45X 45-48 

45X/46XX 11-16 

46Xi(Xq) 7-18 

46Xr(X) (ring X) 10 

45X/46XY 2-7 

45X/46X+mar (markerchromosoo) 1 

45X/46Xi(Xq) (isochromosoom lange arm) 8 

45X/46Xr(X) 6 

46XXp (deletie in korte arm) 1,5-2 

46XXq (deletie in lange arm) 2-3 

 

4.5. Belangrijkste lichamelijke afwijkingen en problemen in Turner syndroom 

Voor dit stuk werd de informatie gehaald uit verschillende reviewartikels (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10). 

 

TS gaat duidelijk gepaard met een verhoogde morbiditeit, maar het is belangrijk te weten dat de 

beschreven afwijkingen niet in alle TS patiënten hoeven voor te komen, en dat er ook een grote 

variatie is in de ernst van deze afwijkingen tussen de verschillende TS patiënten.  Vele afwijkingen 
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vertonen geen correlatie met karyotype, en andere, zoals bijvoorbeeld cardiovasculaire, renale en 

otologische afwijkingen, dan weer wel. De ergste afwijkingen worden het meest frequent gezien bij 

het 45X en het 46Xi(Xq) karyotype. Voornamelijk congenitale misvormingen blijken meer frequent 

voor te komen in het 45X karyotype. De meest voorkomende afwijkingen en hun frequentie worden 

voorgesteld in tabel 3. 

 

 

Tabel 3: Meest voorkomende afwijkingen en hun frequentie (10, 3, 40). 

Orgaansysteem Afwijking Freq. (%)*  

Algemeen - Gestoorde lengtegroei 

- Gonadale dysgenese waardoor uitblijven van de puberteit 

- onvruchbaarheid 

- Chronische oestrogeendeficiëntie 

95-100 

85-88 

96-98 

95-98 

Ogen - Epicanthus 

- Bijziendheid 

- Strabismus 

- Ptosis  

20 

20 

15 

10 

Oren  - Otitis media 

- Slechthorendheid of doofheid 

- Oorschelpafwijkingen 

60-80 

30a 

15 

Mond  - micrognatie 

- hoog palatum (ogivaal verhemelte) 

- afwijkende aanleg tanden en kiezen 

60 

35 

ǂ 

Nek - Lage posterieure haarlijn 

- Brede korte nek 

- Pterygium colli 

- Nekplooi bij pasgeborenen 

40 

40 

25 

25 

Schildklier - Auto-immuun hypothyroidie 15-30 

Thorax - Brede thorax met wijd uiteenstaande tepels 

- Inversie van de tepel 

30 

5 

Huid, nagels, haar - Toegenomen rimpeling 

- Lymfoedeem van handen en voeten 

- Multipele gepigmenteerde naevi 

- Nagelhypoplasie 

- Alopecia 

- Vitiligo 

30 

25 

25 

10 

5 

5 
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Skelet - Vertraagde botrijping 

- Verminderde botdichtheid 

- Cubitus valgus 

- Korte 4de matacarpalia 

- Genu valgum 

- Congenitale heupluxatie 

- Scoliose 

- Madelung deformiteit 

85 

50-80 

50 

35 

35 

20 

10 

5 

Hart-aorta - Congenitale hart- of aorta-afwijking 

- Bicuspide aortaklep 

- Coarctatio aortae 

- Dilatatie van aorta ascendens 

23-40 

14-34 

7-14 

3-42 

Maag, darm, lever, 

nier 

- Chronische inflammatoire darmziekten 

- Coeliakie 

- Leverenzymafwijkingen 

- Hoefijzernier 

- Afwijkingen aan nierbekken of ureteren 

nieraplasie 

< 1 

6b 

30-80 

10-15 

10-18 

3 

Neuro-psychologische  

problemen 

- Stoornissen in visueel spatiële integratie, coördinatie, 

rijvaardigheid, affectherkenning 

ǂ 

Overig - Glucose-intolerantie 

- Diabetes mellitus type 2 

- Hypertensie 

15-50 

10 

24-50 

 

* De gerapporteerde frequenties in de literatuur variëren. 

ǂ Gegevens ontbreken.  

a Saenger et al. (5) rapporteren 50-90% 

b gegevens uit Bonamico et al. (41) 

 

4.5.1.Cardiovasculair stelsel: 

De meest levensbedreigende afwijkingen in TS zijn deze van het cardiovasculaire stelsel. 

Cardiovasculaire ziekte is de grootste doodsoorzaak bij volwassenen met TS. Maar cardiovasculaire 

afwijkingen zouden ook de reden zijn voor de grote foetale sterfte, vooral bij het 45X karyotype.  

Enerzijds zijn er de congenitale afwijkingen en anderzijds de aanleg voor hypertensie, obesitas en 

diabetes bij TS, alsook elektrocardiografische afwijkingen. 

De belangrijkste en gevaarlijkste congenitale afwijkingen zijn een bicuspide aortaklep, coarctatio van 

de aorta en dilatatie van de aorta ascendens, daar deze de oorzaak kunnen zijn van een aortadissectie. 
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Vooraal indien samen met deze afwijkingen ook nog eens hypertensie voorkomt. Daarnaast zijn er ook 

nog een aantal afwijkingen die vaak niet met symptomen gepaard gaan zoals PAPVC (partial 

anomalous pulmonary vein connection waarbij één of meerdere pulmonale venen uitmonden in het 

rechter atrium in plaats van het linker), een persisterende linker VCS of een abnormale elongatie van 

de aortaboog.  

Aanwezigheid van een bicuspide aortaklep, coarctatio aortae of hypertensie worden gezien als 

relatieve contraïndicaties voor het starten van vruchtbaarheidsbehandeling en zwangerschap in TS. 

Het risico op hypertensie zou drie keer zo hoog zijn voor vrouwen met TS. Het hoeft dan ook niet te 

verwonderen, rekening houdend met hierboven beschreven afwijkingen, dat het erg belangrijk is bij 

om bij TS patiënten hypertensie koste wat kost te vermijden of onder te controle te brengen.  

Het risico voor ischemische hartziekten zou bij volwassen TS patiënten twee keer zo groot zijn als in 

de algemene populatie. Dit kan worden verklaard door de hogere aanwezigheid van risicofactoren 

voor atherosclerose zoals hypertensie, hyperlipidemie, insulineresistentie en oestrogeendeficiëntie. 

Regelmatige doch niet-overdreven lichaams-beweging wordt dan ook ten stelligste aangeraden, alsook 

de nodige aandacht op gezonde voeding. 

Elektrocardiografische afwijkingen zoals rechter as afwijking, T-golf abnormaliteiten, versnelde AV-

geleiding en QTc verlenging komen significant meer voor bij vrouwen met TS, dan bij voor leeftijd 

gematchte controles. 

 

4.5.2. Lymfatisch systeem 

Webbed neck bij TS is het gevolg van lymfatische stuwing dat zich in utero uit als een hygroma 

cysticum in de nekregio en bij de geboorte de plompe oedemateuze handjes en voetjes veroorzaakt. 

Dit zijn uiterlijke kenmerken die vaak leiden tot diagnose van TS bij de neonatus.  

Op het einde van de zwangerschap en na de geboorte verdwijnt de stuwing en ook het hygroma, maar 

blijft de typische gevleugelde nek over. De aanwezigheid van hygroma cysticum en dus de webbed 

neck zijn sterk geassocieerd met het voorkomen van congenitale hartafwijkingen. 

 

4.5.3. Groei en skeletaal systeem 

De meest frequente afwijking (bijna 100%) bij TS, is de korte gestalte. Bij een vrouw met korte 

gestalte (minder dan het derde percentiel of minder dan 2 standaarddeviaties onder het gemiddelde op 

groeicurves) zou aan TS moeten worden gedacht en een karyotypering worden uitgevoerd. De 

groeivertraging is reeds in milde vorm aanwezig in utero en is verder gekarakteriseerd door trage groei 

als baby, vertraagde onset van de groei of falen van de groei op kinderleeftijd en het meest opvallend 

door uitblijven van de groeispurt tijdens de puberteit.  

Algemeen wordt aangenomen dat de groeiafwijking veroorzaakt wordt door haplo-insufficiëntie voor 

het SHOX-gen. Zonder behandeling met groeihormoon is de bereikte hoogte van TS patiënten bij 

volwassenheid gemiddeld 20 cm lager dan de verwachte grootte op basis van normale groeicurven. 
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Concreet is dit een lengte van gemiddeld 150 cm. Deze groeiafwijking wordt behandeld met 

groeihormoon (GH), en er wordt best zo vroeg mogelijk met GH therapie gestart. De behandeling 

wordt doorgegeven tot een bevredigende lengte is bereikt, of tot wanneer de groeimogelijkheden sterk 

verminderd zijn (botleeftijd van 14 jaar of jaarlijkse lengtetoename van minder dan 2cm). 

Oxandrolone (anabool steroïd) wordt aan GH toegevoegd bij extreem korte lengte of late start van 

behandeling. 

Naast afwijkende axiale groei, vertonen turnerpatiënten ook een disproportionele groei, waardoor ze 

ook breed zijn voor hun lengte. Dit geeft hen een geblokt voorkomen en ook de handen en voeten 

vallen groot uit. 

Verder kunnen ook afwijkingen in individuele botten voorkomen. Deze zijn, cubitus valgus, genu 

valgum, korte nek, verkorte vierde metacarpaal en losse patellae. Ook craniale afwijkingen zoals 

brachycefalie, retrognathie ogivaal verhemelte, en micrognethie van de mandibula zijn frequent (zie 

verder). Meisjes met TS lopen ook een hoger risico op kyfose en scoliose en baby’s met TS hebben 

verhoogde kans op heupdislocatie. Het voorkomen van madelung’s deformiteit zou eerder zijn 

overschat. 

TS betekent ook een verhoogd risico op osteoporose. Dit is vooral het geval bij patiënten die geen 

oestrogeenbehandeling ondergaan. 

 

4.5.4. Sexuele ontwikkeling en ovariële dysfunctie 

Eén van de meest frequente kenmerken van TS is het infantilisme. Hoewel een spontane puberteit kan 

voorkomen (30%) en in 2-5% van de gevallen een TS patiënt spontaan zwanger wordt, zal de 

overgrote meerderheid (meer dan 90%) te kampen krijgen met gonadaal falen. Als de puberteit dan 

nog spontaan aanvangt, zal die vertraagd op gang komen en ook niet volledig worden doorlopen. De 

ovaria worden wel aangelegd maar gaan verschrompelen in utero, in de kindertijd of na een initiële en 

onderbroken puberteit. Het gevolg is een primaire of secundaire amenorroe en onvruchtbaarheid. 

Indien er sprake is van masculinisatie, moet men zeer beducht zijn op de aanwezigheid van Y-

chromosoommateriaal en zal eventueel een profylactische gonadectomie moeten plaatsgrijpen (cfr. 

Gonadoblastoma).  

Daar spontane zwangerschap niet onmogelijk is, is het dus belangrijk om TS patiënten hierop te 

wijzen en ze aan te sporen de nodige anticonceptie te gebruiken indien ze seksueel actief worden. 

 

Bij patiënten waar geen spontane puberteit wordt doorlopen is hormoonsubstitutie met oestrogenen 

dus nodig om de puberteit te laten doorgaan. Deze wordt normaal gezien gestart op een leeftijd van 12 

jaar om de patiënten niet te laten achteroplopen met hun leeftijdsgenoten, wat belangrijke psycho-

sociale voordelen biedt voor de patiënt. Dit zou ook geen effect hebben op het resultaat van de GH-

therapie, zoals vroeger werd gedacht (oestrogeen zorgt immers mee voor de sluiting van de 

groeischijven). Teneinde endometriumhyperplasie en –carcinoom zo veel mogelijk te vermijden, 
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wordt ook progesteron aan de therapie toegevoegd. Met oestrogeen-therapie wordt doorgegaan tot op 

menopausale leeftijd om osteoporose te voorkomen en feminisatie te behouden.  

 

Wat vruchtbaarheidstherapie betreft, dient men TS-patiënten op te splitsen in twee groepen. De 

patiënten met nog functionele ovaria en die zonder. 

Bij de eerste groep waar de patiënt normale menstruele cycli doormaakt, is het raadzaam om bij 

kinderwens, de zwangerschap niet uit te stellen want er is de grote kans dat vroeg of laat ovarieel falen 

zal optreden. Verder is cryopreservatie van de eicellen ook een optie. 

Bij de tweede groep kan zwangerschap onmogelijk op de natuurlijke wijze tot stand komen. In dat 

geval moet gebruik worden gemaakt van eiceldonatie of embryodonatie. Hoewel nog in expreimentele 

fase, denkt men dat het preleveren van immatuur ovariumweefsel op kinderleeftijd, met 

cryopreservatie van de eicellen ook een oplossing zal kunnen bieden.  

Toch, vooraleer op de kinderwens wordt ingegaan dient de patiënte in het kader van de 

cardiovasculaire risico’s, grondig onderzocht te worden.  

 

4.5.5. Nieren en urinewegen  

Tot 40% van de TS patiënten vertonen afwijkingen aan nieren en urinewegen. De meest voorkomende 

afwijkingen, zijn afwijkingen in het verzamelsysteem (Eng.: collecting system) zoals een ontdubbele 

ureter, hoefijzernier, en positionele afwijkingen. Alle meisjes met TS zouden bij de diagnose een echo 

van de nieren moeten ondergaan. Structurele malformaties van de nieren zouden meer voorkomen bij 

het 45X karyotype. TS patiënten zouden hierdoor meer vatbaar zijn voor het ontwikkelen van 

hypertensie en het oplopen van urineweginfecties. 

 

4.5.6. Obesitas en diabetes 

Patiënten met TS vertonen een grotere neiging tot het ontwikkelen van obesitas en  insuline resistentie. 

Vaak zijn ook de leverenzymen verhoogd. Type 2 diabetes zou 2-4 keer meer voorkomen dan in de 

algemene bevolking. Om deze reden en om de hoger beschreven cardiovasculaire afwijkingen is een 

gezonde voeding en de nodige lichaamsbeweging sterk aan te raden. 

 

4.5.7. Ogen 

De meest voorkomende uiterlijke afwijkingen zijn epicanthus, ptose van de oogleden, hypertelorisme 

en opwaarts hellende ooghoeken. Rood-groen kleurenblindheid komt ongeveer even frequent voor als 

bij mannen. De belangrijkste en meest invaliderende afwijkingen zijn strabismus en verziendheid, 

waardoor deze kinderen verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een ‘lui oog’.  
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4.5.8.  Schedel en Gebit 

Vaak bestaat er een vormafwijking van de schedel bij TS patiënten. Meest frequent zijn een afgeplatte 

hoek van de schedelbasis, een opmerkelijke verkorting van de posterieure schedelbasis (brachycefalie) 

en retrognathie. De maxilla is vernauwd, met een hoog gewelfd palatum, terwijl de mandibula wijd en 

kort is, waardoor micrognathie ontstaat. De schedelafwijkingen zouden een grote rol spelen in de 

verhoogde incidentie aan otitis media bij TS kinderen (zie ook hoofdstuk 5 “resultaten”). De 

afwijkingen in maxilla en mandibula veroorzaken gebitsafwijkingen. Verder is er ook het voorkomen 

van afwijkingen in de tandontwikkeling, zoals vervroegd uitkomen van secundaire tanden, dunne 

glazuurlaag, korte wortels, verminderd dentine en afwijkende morfologie van de kroon. Vroege 

controle van het gebit en orthodontie zijn belangrijk en gezien de congenitale hartafwijkingen wordt 

ook toediening van antibiotica bij een dentale procedure aanbevolen. 

  

4.5.9. Auto-immuniteit 

TS patiënten hebben een verhoogd risico op auto-immune thyroiditis en coeliakie.  

Jaarlijkse screening voor auto-immune thyroïditis met bepaling van TSH en T4 vanaf vierjarige leeftijd 

wordt aangeraden. 

Voor coeliakie is het belangrijk TS patiënten te screenen op weefseltransglutaminase IgA 

antilichamen. Bij coeliakie is een glutenvrij dieet noodzakelijk. 

 

4.5.10. Huid 

Een toegenomen aantal verworven melanocytaire naevi kan worden waargenomen, maar een 

toegenomen risico op melanoom blijkt afwezig.  

Eerder dacht men dat TS het risico op keloïdvorming zou verhogen. Nu denkt men echter dat dit 

eerder een gevolg is van de plaatsen waar TS patiënten vaak plastische heelkunde ondergaan, namelijk 

de nek, het hoofd en de borst.  

  

4.5.11. Maligniteiten 

In de regel kan geen verhoogd risico op maligniteiten worden aangetoond bij TS. Hierop bestaan 

echter twee uitzonderingen: het colorectaal carcinoom en het gonadoblastoma. Het verhoogde risico 

op colorectaal carcinoom zou gerelateerd zijn aan het tekort aan oestrogeen en gereduceerd worden 

door het toepassen van hormoonsubstitiutietherapie. Het risico op gonadoblastoma is ongeveer twaalf 

maal groter dan normaal, bij deze karyotypes waar ‘Y-materiaal’ aanwezig is (vb 45X/46XY). Soms is 

dit Y-chromosoom niet als dusdanig te herkennen op gewoon karyotype. Men spreekt dan van een 

merkerchromosoom, en de Y-origine kan dan via FISH worden achterhaald. Is er Y-materiaal of een 

volledig Y-chromosoom aanwezig dan is een preventieve gonadectomie noodzakelijk. 
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4.5.12. Psychosociale en cognitieve problemen 

Over het algemeen hebben vrouwen met TS een normale intelligentie, hoewel het karyotype met een 

ringvormig X-chromosoom een verhoogd risico voor mentale retardatie inhoudt. Op IQ-testen blijkt 

evenwel een slechtere score op non-verbale vaardigheden. Dit uit zich in een verminderd ruimtelijk 

inzicht, slechter kunnen plannen en organiseren, minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden zoals 

het niet goed kunnen inschatten van lichaamstaal en een minder goed probleemoplossend vermogen en 

motorische gebreken. Anderzijds blinken TS patiënten dan vaak weer uit in verbale vaardigheden en 

velen zijn in het bezit van een universitair diploma. 

Algemeen komen geen echte gedragsafwijkingen voor bij turnerpatiënten, hoewel er een verhoogd 

risico bestaat op sociale afzondering, onvolwassenheid en angststoornissen. Ook ADD komt 

frequenter voor bij TS. Over het algemeen is er geen genderdysforie aanwezig en voelen 

turnerpatiënten zich vrouw. Verkering en seksuele activiteit treedt pas later op in vergelijking met 

leeftijdsgenoten en TS patiënten treden duidelijk minder frequent in het huwelijk. De uitgestelde 

puberteit is hiervan een belangrijke oorzaak. Hormoontherapie met GH en oestrogeen hebben duidelijk 

een effect op het zelfbeeld en het is dan ook belangrijk zo vroeg mogelijk met GH-therapie te 

beginnen en op gepaste leeftijd de puberteit te induceren. Dit toont nogmaals het belang van een 

vroege diagnose aan.  

Hoewel de meeste Turnerpatiënten een vrij positief zelfbeeld hebben, blijken velen toch te kampen 

met een minderwaardigheidsgevoel. De kleinere gestalte blijkt de levenskwaliteit niet significant te 

beïnvloeden. Vele TS patiënten rapporteren onvruchtbaarheid als het ergste gevolg van hun 

aandoening.  

 

4.5.13. Oren 

Zie hoofdstuk 5 “resultaten” 

 

4.6. Behandeling 

Voor meer detail betreffende de behandeling van TS zijn De aanbevelingen van Saenger et al. (5) in 

2007 aangepast door de Turner Syndrome consensus study Group (1) aan de moderne technieken van 

beeldvorming etc. en de nieuwe inzichten op de verschillende domeinen waar aandoeningen gepaard 

met TS zich kunnen voordoen. Steeds meer wordt terecht gepleit voor een multidisciplinaire aanpak 

van TS en grote zorg in de overgang van deze patiënten van de pediatrische zorg naar de volwassen 

zorg (1, 28, 5, 10, 42, 40, 43). Bijna steeds is het zo dat deze aanbevelingen niet op gecontroleerde 

studies en dus niet op A evidentie zijn gebaseerd, maar eerder bestaan uit consensus van experts uit de 

verschillende disciplines (1). 
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5. RESULTATEN 
 

Een associatie tussen TS, middenoorpathologie en gehoorverlies is reeds gekend van in de jaren 60 

van de vorige eeuw. De eerste studie die zich specifiek op de NKO-problemen bij TS-patiënten heeft 

gericht is die van Szpunar & Rybak uit 1968 (44).  

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste NKO-afwijkingen besproken die bij TS-patiënten voor 

komen. Uit de bestaande literatuur kan worden afgeleid dat de NKO-problemen bij deze patiënten zich 

op vier niveaus bevinden, namelijk:  

- Afwijkingen van de oorschelp.  

- verhemelte en andere craniofaciale afwijkingen. 

- Pathologie van het middenoor en het hieraan gekoppelde conductief gehoorverlies (CHL). 

- Pathologie van het binnenoor met de hieraan gekoppelde typische patronen van 

nuerosensorieel gehoorverlies (SNHL) en het vervroegd optreden van gehoorverlies, startend 

in de tweede en derde levensdecade.  

Voor een overzicht van de belangrijkste gegevens uit de verschillende studies die specifiek handelen 

over de NKO-problemen bij TS-patiënten, wordt ook verwezen naar de tabellen in bijlage. De 

resultaten van verschillende studies zijn vaak zeer uiteenlopend en moeilijk met elkaar te vergelijken. 

Redenen hiervoor worden besproken in de discussie. 

 

5.1. Afwijkingen van buitenoor en andere craniofaciale afwijkingen 

Afwijkingen van buitenoor en andere craniofaciale afwijkingen worden in hoge frequentie, tot 70% 

(45), aangetroffen in TS. Makishima et al. (46) vonden zelfs een frequentie van 91%, maar daarbij 

werden ook webbed neck en lage posterieure haarlijn meegerekend.   

 

5.1.1. Oorschelp 

Oorschelpafwijkingen komen, afhankelijk van de bron in 23-70% van de gevallen voor (zie tabel 1 in 

bijlage) en 30 maal meer frequent dan in de algemene populatie (47). Vaak vermelde afwijkingen van 

de oorschelp in TS zijn: afstaande oren (zie fig. 1), komvormige oren, abnormale rotatie van de 

oorschelp, microtie, macrotie, misvormingen van de helix en laaggeplaatste oorschelpen (44, 11, 45, 

39, 14, 47, 48, 49, 50, 51, 15, 46, 17, 18). Indien een TS-patiënt webbed neck vertoont, heeft ze 3x 

meer kans op oorschelpafwijkingen (47).  

 

5.1.2. Schedelafwijkingen 

In vergelijking met de algemene populatie komen meer afwijkingen van de schedel voor bij TS. 

Afwijkingen zijn kleinere calvaria en aangezichtsschedel, afvlakking van de hoek van de schedelbasis, 

verkorting van de posterieure schedelbasis (brachycefalie) en retrognathie. De mandibula vertoont 
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micrognathie en is wijd in vergelijking met de maxilla. De maxilla is smal en het verhemelte is hoog 

en spits gebogen (52, 53, 46). 

Het verhemelte in TS wordt in de literatuur meestal aangeduid met de termen “narrow” of “high 

arched”. De term ogivaal verhemelte zou echter meer specifiek zijn voor TS en minder vatbaar zijn 

voor subjectief oordeel dan narrow of “high arched” (46). Ogivaal kan het best worden omschreven als 

“lijkend op een spitsboog in een gotische kerk” (zie fig 3.).  

Afhankelijk van de bron komt het ogivaal verhemelte voor in 30-80% van de gevallen, maar wordt 

meestal rond de 50% gerapporteerd (45, 44, 46). 

Een ernstiger vorm van verhemelteafwijkingen echter is de palatoschisis die ook met TS geassocieerd 

lijkt. Palatoschisis komt in TS voornamelijk voor onder de vorm van een submuceuze palatoschisis of 

een gespleten uvula. De frequentie van voorkomen van submuceuze palatoschisis en gespleten uvula 

bedraagt 5%-20% (46, 54, 44, 45, 55).  

Makishima et al. (46) stellen dat bij een minder duidelijk TS fenotype de aanwezigheid van een 

dysmorf verhemelte, zeker indien samen voorkomend met middenoorpathologie en SNHL, de clinicus 

steeds aan de mogelijkheid van TS zou moeten denken. 

 

Om het verloop van de uitwendige 

gehoorgang in TS-patiënten te bestuderen, 

voerden Anderson et al. (11) cefalo-

metrische studies uit bij 11 patiënten uit 

hun onderzoekspopulatie en vergeleken 

deze met 11 controles uit de algemene 

populatie. Hieruit bleek dat bij de TS-

patiënten de uitwendige gehoorgang meer 

schuin naar omlaag verloopt, wat de 

klinische bevinding van laaggeplaatste 

oren verklaart. Deze bevinding werd met 

behulp van CT-beelden bevestigd (55). 

Verder wordt in sommige gevallen ook 

een vernauwing van de uitwendige 

gehoorgang gezien (51). Radiologie van 

het rotsbeen 
Fig. 3: Voorbeelden van het ogivale verhemelte bij TS-
patiënten. (Uit Makishima et al. (46)). 

toont afwijkingen in de verluchting van het rotsbeen in 37-100% van de gevallen (44, 11, 45). Deze 

radiologische bevindingen werden later ook met CT ondersteund (55, 51, 15). 

Anderson ea (11) voerden tomografie van de cochlea uit bij 10 van hun TS-patiënten. In geen van de 

gevallen werden anatomische afwijkingen van de cochlea gevonden. Ook deze bevinding is later met 

CT-onderzoek bevestigd (55, 15, 46, 17). Hoewel er vermelding is van een paar gevallen van TS met 
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anatomische afwijkingen van het binnenoor, zoals het Mondini-defect (56, 57), kan men geen 

consistente anatomische afwijkingen vinden van de otische capsule op CT in TS.   

 

5.1.3. Oorzaken van buitenoor- en craniofaciale afwijkingen en rol karyotype 

Er wordt aangenomen dat deze schedelafwijkingen resulteren uit een stoornis in de embryonale 

ontwikkeling en groei van het skelet en de afgeleiden van de eerste en tweede kieuwboog (45, 47, 48). 

Een belangrijk gen in de ontwikkeling en groei van mesodermale structuren, zoals het skelet, is het 

SHOX gen, gelegen op de p-arm van het X-chromosoom. Het SHOX gen speelt een belangrijke rol in 

de ontwikkeling en groei van de structuren afkomstig van de eerste en tweede kieuwboog (31).  

De afwijkingen van oorschelp en schedel zijn meer uitgesproken in bepaalde karyotypes van TS. Zoals 

te verwachten zijn dat net die karyotypes waar de p-arm van het X-chromosoom afwezig is, zoals 45X 

en 45X/46Xi(Xq) (47, 48, 52). Barrenäs et al. (47, 48) vonden ook een correlatie tussen de proportie 

aan 45X-cellen en de prevalentie van oorschelpafwijkingen. Op basis van deze en andere gegevens, en 

het feit dat ook bij andere chromosomale syndromen zoals het Down syndroom zeer frequent 

groeistoornissen van oorschelp, mastoïd en schedelbasis voorkomen, postuleerden ze een interessante 

hypothese dat aan de basis van deze groeistoornissen en andere afwijkingen in TS, en andere 

syndromen, zou kunnen liggen: de Cell Cycle Delay hypothese (zie verder).  

Deze craniofaciale afwijkingen, en dan vooral brachycefalie en dysmorf verhemelte worden ook 

algemeen gezien als oorzaken van de grote frequentie aan middenoorpathologie in TS (Zie verder). 

 

5.2. Pathologie van het middenoor 

5.2.1. Otitis media: pathofysiologie en epidemiologie in de algemene populatie 

OM blijft één van de meest algemene aandoeningen bij kinderen. Elk kind maakt op zijn minst één 

episode van OM door. De piekincidentie ligt rond de leeftijd van 6-11 maand. Tegen de leeftijd van 3 

jaar hebben 50-80% van de kinderen een episode van AOM meegemaakt. Recurrente OM (3 of meer 

episodes) komt voor bij 10-20% van de kinderen tegen de leeftijd van 1 jaar. Van de oudere kinderen 

maakt bijna 40% zes of meer episodes van AOM door.  

Het gebrek aan symptomen bij OME maakt de prevalentie ervan moeilijk om in te schatten, maar de 

puntprevalentie van MEE (= AOM en OME) op screening bedraagt ongeveer 20%, met een 

piekincidentie op de leeftijd van 1 jaar. Tegen de leeftijd van 3 jaar hebben bijna alle kinderen 

minstens één episode van MEE meegemaakt. In de algemene populatie is de spontane resolutie van 

AOM en OME erg groot. (24). 

 

In de pathogenese van OM gaat het om een samenspel van vele factoren. Belangrijke factoren hierbij 

zijn immunologische respons en anatomische factoren. Een zeer belangrijke factor is ook de ET-

functie. Een ET-dysfunctie kan vele oorzaken hebben (bv. Atopie, virale infectie van bovenste 

luchtwegen, anatomische afwijkingen). ET-dysfunctie resulteert in een slechte verluchting van het 
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MO, waardoor er een negatieve druk ontstaat. Deze negatieve druk resulteert in het aspireren van 

pathogenen of het ontstaan van een overvloed aan vocht in het MO. Het opstapelen van vocht in het 

middenoor kan ook ontstaan door falen van de mucociliaire klaringsmechanismen in ET en MO. 

Aspiratie van pathogenen leidt meestal  tot een AOM met symptomen van ontsteking en infectie, 

terwijl het opstapelen van vocht eerder zal leiden tot OME. Dit vocht kan dienen als voedingsbodem 

voor pathogenen en een AOM kan ontstaan. Omgekeerd kan OME ook ontstaan door het persisteren 

van een inflammatoire toestand na klaring van de bacteriën door therapie met antibiotica. (24, 25, 58, 

59).  

Andere belangrijke facoteren in het ontstaan van OM zijn: leeftijd, genetische voorbeschiktheid, 

atopie, seizoen, andere (oudere) kinderen in de familie, verblijf in kinderopvang en bacteriële en/of 

virale load (24, 59) 

Risicofactoren voor het ontstaan van acute of chronische OME of AOM zijn: leeftijd < 2 jaar, atopie, 

flesvoeding, chronische sinusitis, ciliaire dysfunctie, palatoschisis en craniofaciale anomalieën, verblijf 

in kinderopvang, Down syndroom en andere genetische condities, eerste episode van AOM op een 

leeftijd jonger dan 6 maand en compromitterende toestanden van het immuunsysteem. (25).  

 

5.2.2. Middenoorproblemen in Turner syndroom 

Zoals reeds vermeld werd de associatie van TS met middenoorproblemen in de jaren zestig van de 

vorige eeuw ontdekt. De eerste studie die specifiek deze associatie onderzocht was die van Szpunar & 

Rybak (44). In deze studie werd een kleine populatie van 10 TS-patiënten onderzocht. Ze werd 

gevolgd door de studie van Anderson et al. (11) op een grotere populatie van 79 TS patiënten. Deze 

studies werden dan weer opgevolgd door een groot aantal studies die deze associatie verder 

onderzochten (zie tabel 1 in bijlage). Helaas zijn de resultaten van deze studies nogal uiteenlopend en 

moeilijk met elkaar te vergelijken. Dit komt voornamelijk omdat de leeftijdsverdeling van de 

populaties niet te vergelijken zijn, maar nog vaker doordat andere definities voor de MO-

aandoeningen of voor HL werden gebruikt. In veel van deze studies zijn de resultaten van een 

voorgeschiedenis van MO-pathologie en –operaties gebaseerd op anamnese of vragenlijsten, 

waardoor, zeker in de oudere onderzoekspopulaties, een grote herinneringsbias (recall bias) ontstaat 

(zie discussie). 

Algemeen kan worden gesteld dat TS-patiënten zeer vatbaar zijn voor OM. Het kan gaan om AOM of 

OME en éénmaal aanwezig, is MO-pathologie vaker hardnekkig en ontstaat vaker een chronische of 

recurrente OM dan in de algemene populatie. Deze chronische of recurrente OM blijft dan bestaan tot 

in de puberteit of in sommige gevallen zelfs tot in de volwassenheid (17, 13, 39, 60). Sculerati et al. 

(61) rapporteren het persisteren van MO-pathologie in niet minder dan 10 van de 16 patiënten in hun 

cohorte die 25 jaar of ouder zijn. In de algemene populatie is de incidentie van OM vooral hoog in de 

kindertijd, waarna die dan vlug vermindert, en klaren de episodes van OM vaak spontaan op. De 

prevalentie van chronische of recurrente OM in zuigelingen en kleuters (preschool children) in de 
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Algemene populatie wordt op een 5-20% geschat. In Nederland en België wordt de incidentie van 

chronische OM geschat op 0,4-0,5% (62, 24, 58). In TS vermindert, algemeen gezien, het cumulatief 

aantal dagen per jaar met OM en het aantal jaarlijkse episodes ook met de leeftijd (18). De incidentie 

van chronische en recurrente OM in TS is echter hoger dan in de algemene populatie. 

 

Afhankelijk van de bron wordt, wat betreft MO-pathologie in TS, een incidentie gezien van 18-100% 

(17, 44). Problematische (recurrente of chronische) OM wordt gezien in 9-88% van de gevallen. MO-

dysfunctie, gemeten aan de hand van tympanometrie, varieerde tussen 33-64% (Zie Tabel 1 in bijlage). 

Sequelae zoals pathologisch TV, cholesteatoom, CHL en zeker ook de frequentie waarin 

middenoorchirurgie noodzakelijk is, zijn goede indicatoren van problematische MO-pathologie (63, 

61, 14).  

De TV-afwijkingen die kunnen worden gezien in TS bestaan uit tympanosclerose, atrofie van het TV, 

een TV verkleefd met het promontorium (adhesive otitis), TV-perforatie en retractie pockets. Een 

afwijkend TV komt bij TS patiënten voor in 8% tot bijna 100% (Zie tabel 1 in bijlage). Deze grote 

spreiding van geobserveerde frequenties zou sterk te maken kunnen hebben met de gemiddelde leeftijd 

van de onderzochte populaties. Logischerwijs kunnen meer pathologische TV-en worden verwacht 

naarmate de gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie hoger ligt. Nader onderzoek van de 

literatuur ondersteunde dit ook. In de studie van Hall ea (17), waar de laagste frequentie aan TV-

pathologie werd gezien (8%), was de gemiddelde leeftijd van de populatie 4,7j en hiermee de tweede 

jongste populatie in een gepubliceerde studie naar NKO-problemen in TS. In de studie van Hultcrantz 

et al. (12) met de hoogste frequentie pathologische TV-en, was de gemiddelde leeftijd 45,5j en meteen 

ook de oudste onderzoekspopulatie TS-patiënten waar de NKO-problemen van werden bestudeerd.  

Cholesteatoom komt voor bij 3-13% van de gevallen (zie tabel 1 in bijlage). De laagste frequentie 

werd opnieuw gezien in de jonge onderzoekspopulatie van Hall et al. (17). In de algemene populatie is 

de incidentie van cholesteatoom geschat op 3-6 per 100.000 per jaar volgens Gould & Matz (25). Van 

de Heyning & Mulder (58) schatten de incidentie op 3-12 per 100.000. Dit is een aanzienlijk stuk lager 

dan in TS wordt gezien. Bilateraal cholesteatoom is zeer zeldzaam in een pediatrische populatie (64), 

terwijl Bergamaschi et al. (65) in hun populatie TS-patiënten (leeftijd 3-24 jaar) een bilateraal 

cholesteatoom vonden in niet minder dan 5% van de gevallen.  

Het CHL in TS wordt algemeen aanvaard als een gevolg van de MO-pathologie. Er wordt 

bijvoorbeeld maar zeer zelden een afwijking van de gehoorbeentjesketen en de morfologie van het 

MO zelf gezien in TS, en het CHL is ook gecorreleerd met MO-pathologie (61, 66, 13, 16, 15, 65, 17). 

De incidentie van puur CHL in TS bedraagt afhankelijk van de bron 0-47%. Deze van MHL 2-56% 

(zie tabel 1 in bijlage). Hoewel MO-pathologie in TS meer de neiging heeft dan in de algemene 

populatie om problematisch te worden en te persisteren tot in de puberteit en zelfs de adolescentie, zijn 

het toch vooral de jonge patiënten die worden getroffen door MO-pathologie. CHL komt dan ook meer 
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voor in de jongere TS-patiënten in vergelijking met het SNHL (zie fig. 4) (12, 14, 67, 68, 69). Vanaf 

16 jaar blijft de prevalentie van CHL in TS relatief constant (16). 

Wat middenoorchirurgie betreft, was de plaatsing van diabolo’s in de voorgeschiedenis nodig in 10-

57% (de 10% weer uit de zeer jonge populatie van Hall et al. (17)), tympanoplastie in 3-10% en een 

mastoïdoperatie in 2-20% (zie tabel 1 in bijlage). Ter vergelijking: Diabolo’s zijn nodig in 4% van de 

kinderen uit de algemene populatie (17, 62, 70).  

 

 
Fig. 4: Type HL in functie in verschillende leeftijdscategorieën. (Uit King et al. (67)). 

 

5.2.3. Oorzaken van de middenoorproblemen in Turner Syndroom 

Algemeen wordt aanvaard dat de eerder besproken craniofaciale afwijkingen aan de basis liggen van 

de hogere vatbaarheid van TS-patiënten voor MO-problemen door een negatieve invloed op de ET-

functie (44, 11, 61, 47, 48, 51, 15, 65).  

Oorspronkelijk werd ook gedacht aan een afwijking van het immuunsysteem. Dit vermoeden werd 

versterkt door de hogere prevalentie van auto-immuunziekten, zoals diabetes, inflammatoir darmlijden 

en schildklierpathologie in TS, wat een onevenwicht in het immuunsysteem doet vermoeden (14). De 

hoge vatbaarheid voor OM zou dan te wijten zijn aan een verminderde immuniteit. Indien uitgegaan 

wordt van een verminderde immuniteit, verwachte men ook een hogere incidentie van andere infecties, 

maar deze zijn echter nooit aangetoond kunnen worden (11, 12). Szpunar & Rybak (44) voerden ook 

immuunelektroforetische studies uit op hun 10 patiënten en vonden onvoldoende bewijs om een 

immunologische stoornis te bevestigen. De hypothese van een gedaalde immuniteit is dus nooit 

bevestigd kunnen worden en is dan ook verlaten. 

De cefalometrische afwijkingen, zoals brachycefalie en afvlakking van de hoek van de schedelbasis, 

en het dysmorfe verhemelte (ogivaal verhemelte of palatoschisis) zouden dus een zeer belangrijke rol 

spelen in het ontstaan van een consistente ET-dysfunctie. Door deze afwijkingen van verhemelte en 

schedelbasis, de dalende helling van de gehoorgang zou de ET meer horizontaal verlopen en minder 

lang zijn. Deze schedel- en verhemelteafwijkingen zouden ook zorgen voor een minder goede werking 
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van de M. tensor veli palatini en dus minder goede opening van de ET bij slikken. Ook zou de bouw 

van de ET zelf afwijkingen vertonen met een vernauwing van het ostium in de nasofarynx en 

afwijkingen in elasticiteit (44, 11, 61, 47, 48, 51, 65, 68, 18, 14).  

Gezien de centrale rol van ET-dysfunctie in het ontstaan van OM, bestaat er in TS op die manier een 

hoge incidentie van problematische MO-pathologie. Deze hypothese wordt daarbij nog eens versterkt 

doordat ook in andere syndromen waar schedelafwijkingen voorkomen, zoals het Down-syndroom, 

een hogere incidentie wordt gezien van MO-pathologie.  

Ook de verlaagde pneumatisatie van het mastoïd in TS wordt als belangrijk beschouwd in de genese 

van de MO-problemen (44, 47). 

Er dient echter opgemerkt te worden dat ook TS-patiënten zonder uitgesproken craniofaciale en 

verhemelteafwijkingen problematische OM kunnen vertonen. Zo vonden bijvoorbeeld Sculerati et al. 

(55) geen correlatie tussen dysmorf verhemelte en MO-pathologie. In vier patiënten met een normaal 

verhemelte werd excessieve OM gezien, terwijl 66% van hun patiënten zonder problematische OM in 

hun voorgeschiedenis en normale otoscopische onderzoeken een uitgesproken ogivaal verhemelte had. 

Het gaat hier wel om erg kleine aantallen van patiënten. Ook Makishima et al. (46) vonden geen 

associatie tussen MO-problemen en uitwendige craniofaciale afwijkingen (zoals lage posterieure 

haarlijn, oorschelpafwijkingen, webbed neck, micrognathie). Toch beweren Sculerati et al. (55) dat de 

hoge prevalentie van OM met persistentie van actieve MO-ziekte tot in de puberteit met sequelae zoals 

retractie pockets, ossiculaire erosie en cholesteatoom, doet denken aan een populatie met open 

verhemelte. 

Opmerkelijk is echter dat in geen enkele studie de ET-functie van TS-patiënten consequent is 

onderzocht. Enkel Sculerati et al. (55) onderzochten de ET-functie bij één patiënt. Hieruit bleek een 

unilaterale functionele obstructie van de ET. Dit is echter onvoldoende bewijs voor veralgemening. 

Het lijkt zeer logisch om aan te nemen dat een consistente ET-dysfunctie aan de basis ligt van de 

problematische MO-aandoeningen in TS, maar toch zou het nuttig zijn dit ook wetenschappelijk vast 

te leggen.  

Naast craniofaciale afwijkingen, zouden ook vroege defecten in lymfatische kanalen (lymfatische 

hypoplasie) een rol kunnen spelen als oorzaak van MO-problemen. Door het veroorzaken van 

persistente effusies in het MO zou deze lymfatische hypoplasie TS-patiënten vatbaarder maken voor 

adhesies en aëratie en drainage van het MO belemmeren. (68, 18). Dit is misschien een verklaring 

voor de TS-patiënten gezien door Sculerati et al. (55) met problematische OM, maar geen afwijkend 

verhemelte. Toch is het zo dat ook een ET-dysfunctie evengoed kan optreden zonder anatomische 

afwijkingen. 

  

5.2.4. Rol van Karyotype en endocrinologische factoren 

Gezien de belangrijke rol van craniofaciale en verhemelteafwijkingen in het ontstaan van 

problematische MO-pathologie in TS, en het belang van karyotype met betrekking tot het ontstaan van 
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deze craniofaciale en verhemelteafwijkingen, verwachten we ook een correlatie tussen MO-pathologie 

en karyotype.  

Een correlatie tussen MO-pathologie en karyotype in TS is dan ook gevonden, zij het niet in alle 

studies. MO-pathologie en CHL (en ook SNHL zie verder) zijn vooral geassocieerd aan die 

karyotypes met afwezigheid van de p-arm van het tweede X-chromosoom zoals 45X en 46Xi(Xq). 

Leheup vonden geen associatie tussen karyotype en de ernst en tijdsduur van de NKO-problemen. De 

eerste Studie waar een correlatie werd gevonden tussen karyotype en problematische MO-pathologie 

is die van Stenberg et al. (14). Zij vonden een hogere incidentie van recurrente AOM bij patiënten met 

karyotype 45X en 45X/46Xi(Xq), maar de groepen waren te klein voor statistische analyse. Barrenäs 

et al. (47) vonden in hun studie, met een degelijke statistische onderbouwing, een 3x hoger risico op 

buitenoor afwijkingen en CHL, en een 2x hoger risico op OM in de karyotypes 45X en 45X/46Xi(Xq) 

dan in andere karyotypes. Ze gaan zelfs zo ver om te beweren dat karyotype kan worden gebruikt als 

merker voor toekomstige MO-problemen. Naast deze verschillen tussen de karyotypes, vonden 

Barrenäs et al. (48) ook nog een correlatie tussen oorschelpafwijkingen, maar niet OM, en de proportie 

45X-cellen. Ostberg et al. (16) vonden een correlatie tussen CHL en het 45X karyotype, maar niet met 

isochromosoom X. Ze vermelden echter niet om welk type isochromosoom X het gaat. Dit laatste is 

nochtans belangrijk gezien het grote verchil tussen i(Xq) en i(Xp). King et al. (67) vonden significant 

slechtere luchtgeleidingsdrempels (maar niet sensoriële drempels) in de 46Xdel(Xp) en 46Xi(Xq) 

groep in vergelijking met de 46Xdel(Xq) groep. In deze studie werd enkel het verschil tussen deze 

karyotypes bekeken om specifiek het effect na te gaan van verlies van de p-arm van het tweede X-

chromosoom. Ondanks het verschil in luchtgeleidingsdrempels, werd geen significante associatie met 

karyotype gevonden voor tympanometrie, voorgeschiedenis van OM, oorschelpafwijkingen of webbed 

neck. Hierdoor vermoeden ze ernstiger of meer algemene subklinische MO-sequelae in de groep 

zonder p-arm op het tweede X-chromosoom. Bergamaschi et al. (65) vonden een statistische correlatie 

tussen CHL en karyotype maar er wordt niet gespecificeerd om welke karyotypes het gaat. In hun 

discussie echter, beweren ze dan weer dat ze, in tegenstelling tot andere auteurs, geen associatie 

hebben gevonden tussen CHL en karyotype. Davenport et al. (18) vonden geen relatie tussen 

karyotype en de baseline resultaten voor oorpathologie of andere baselinevariabelen. 

Hoewel de gegevens uit de literatuur dus niet helemaal eenduidig zijn, kan een correlatie tussen 

karyotype enerzijds en MO-problemen en CHL anderzijds worden aangenomen. Het gaat hierbij 

telkens om ernstiger afwijkingen in de karyotypes met volledige afwezigheid van de p-arm van het 

tweede X-chromosoom, zoals 45X, 45X/46Xi(Xq), 46Xi(Xq), 46Xdel(Xp), in vergelijking met de 

andere karyotypes waar op er zijn minst partiële aanwezigheid is van de p-arm van het tweede X-

chromosoom. Dit hoeft ook niet zo erg te verwonderen daar ook is gevonden dat de meest 

uitgesproken TS-fenotypes meer voorkomen in de karyotypes 45X en 46Xdel(Xp) (4). Net deze 

karyotypes zonder p-arm van het tweede X-chromosoom.  
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Een belangrijke rol wordt vermoed voor het SHOX-gen. Dit gen speelt een grote rol in groei en 

embryonale ontwikkeling van het skelet en andere mesodermale structuren en ook de producten van 

eerste en tweede kieuwboog (31). Het SHOX-gen ligt op de p-arm van het X-chromosoom en 

afwezigheid ervan zou voor ernstiger groei en ontwikkelingsstoornissen zorgen. Daardoor ook meer 

craniofaciale en verhemelteafwijkingen, en zo ook meer MO-problemen in die individuen waar de 

kwantiteit van het  SHOX-gen lager ligt (47). 

Een hypothese die hierop en op de variatie binnen hetzelfde syndroom verder gaat, alsook de 

gelijkenissen tussen TS en andere chromosomale syndromen met groeiretardatie, zoals het Down 

syndroom verklaart, werd gepostuleerd door Barrenäs et al. (48): De cell cycle delay hypothese (zie 

verder).   

 Sculerati et al. (61) Onderzochten de invloed van de parentale oorsprong van het intacte X-

chromosoom op het voorkomen van OM en SNHL. Geen invloed werd gevonden.  

 

Aangezien veel van de MO-problemen (en mogelijks ook de binnenoorproblemen, zie verder) met 

groei- en ontwikkelingsstoornissen te maken hebben, is een mogelijks positieve invloed van GH-

therapie op de MO-problemen te verwachten. Barrenäs et al. (48) vonden meer MO-problemen 

naarmate de IGF-I spiegel lager was. Ook Davenport et al. (18) vonden een associatie tussen MO-

problemen in de voorgeschiedenis en baseline IGF-I spiegels (ze vonden echter geen correlatie tussen 

het aantal ‘on-study’ dagen met OM en eindpunt IGF-I spiegels; en ze zagen ook geen significante 

verschillen in baseline gewicht, lichaamslengte of BMI tussen de groepen met of zonder 

voorgeschiedenis van MO-pathologie). Morimoto et al. (71) vonden wel een beter gehoor bij patiënten 

met grotere lichaamslengte. Een effect van GH-therapie zou dus kunnen worden verwacht. Onderzoek, 

echter, heeft tot op heden nog geen significant positief effect kunnen aantonen van GH-therapie op 

MO-pathologie in TS.  

In twee prospectieve studies naar de toename in lichaamslengte van schoolgaande kinderen met TS 

door GH-therapie, werd zelfs een toename van MO-problemen gerapporteerd als neveneffect van de 

behandeling (72, 73). Davenport et al. (18) merken echter op dat deze studies niet ontworpen waren 

om het effect van GH op MO-pathologie zelf te onderzoeken en dat deze gegevens slechts zijn 

gebaseerd op het rapporteren van bijwerkingen door de onderzochte populatie tijdens de trial. 

Daardoor zijn deze gegevens mogelijks onderhevig aan verschillende vormen van rapporteringbias. De 

cross-sectionele studie van Ostberg et al. (16) kon geen associatie vinden tussen CHL en GH-therapie.  

Een recente prospectieve, gerandomiseerde, open-label, gecontroleerde, multicenter klinische trial (18) 

onderzocht het effect van GH-therapie op MO-problemen en HL bij ‘pre-school’ kinderen met TS, 

gedurende 2 jaar. Er werd geen verschil gezien tussen de GH-groep en controlegroep (over de 2 jaar 

dat de studie duurde) wat betreft: aantal episodes van OM, lengte van de episodes, aantal dagen per 

jaar waarop OM voorkwam, aantal keer dat antibiotica werd voorgeschreven (gemiddeld 1x per 4 

maand voor beide groepen) en leeftijd gerelateerde ratio’s van duur van OM. Er werd ook geen 
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significant verschil gezien tussen de GH-groep en controle wat betreft MO-functie op basis van 

tympanometrie. Er dient echter te worden opgemerkt dat wat betreft het jaarlijkse aantal episodes met 

OM per patiënt, in de GH-groep een zeer sterke uitschieter te zien is, die ongetwijfeld een effect zal 

hebben gehad op de gemiddelde waarde. Zeker aangezien in de GH-groep 55% van de  

 

 

patiënten maximaal 1 episode van OM 

onderging, terwijl dit voor de controlegroep 

slechts 26% was (zie fig. 5) Verder dient ook 

opgemerkt dat de prevalentie van HL (bijna in 

alle gevallen CHL) in de controle groep steeg van 

baseline naar eindpunt (15% � 21%), terwijl die 

in de GH-groep daalde (35% � 17%). Het 

verschil was echter niet groot genoeg om 

statistisch significant te zijn. Een mogelijke reden 

hiervoor  kan  zijn  dat  de  studie  oorspronkelijk 

Fig. 5: Frequentie van jaarlijkse episodes van OM in 
de GH-groep in vergelijking met controlegroep. Merk 
de uitschieter op in de GH-groep. (Uit Davenport et 
al. (18)). 

niet voor het onderzoek op MO-pathologie was ‘gepowered’.  

King et al. (67) vonden dan weer een slechter gehoor in de groep die GH-therapie hadden gekregen of 

nog kregen. De duur van de GH-therapie had echter geen effect. Ze waarschuwen dat de patiënten die 

GH-therapie krijgen meer at risk zijn voor CHL. 

Bergamaschi at al. (65) vonden geen statistische associatie tussen CHL en GH-therapie. 

 

Het is in de literatuur goed gedocumenteerd dat OM in het algemeen meer voorkomt bij jongens dan 

bij meisjes (58, 70, 74, 75, 55). Deze observatie is bijzonder interessant in het kader van de rol van 

karyotype in TS op MO-problemen, maar het doet ook denken aan een mogelijke beschermende rol 

van oestrogenen. De rol van oestrogeen in het is oor nog zeer onduidelijk en een beschermende rol van 

oestrogeen op MO-pathologie is tot op heden niet kunnen worden aangetoond. Ostberg et al. (16) 

vonden geen effect van voorgaand gebruik van oestrogeeninname op CHL. Ook Bergamaschi et al. 

(65) vonden geen statistische associatie tussen CHL en oestrogeentherapie. Dit verschil tussen jongens 

en meisjes wat betreft MO-pathologie kan evengoed ook te wijten zijn aan anatomische of 

immunologische factoren (14). 

 

5.2.5. Behandeling van middenoorpathologie in Tuner syndroom 

Gezien de grote last die MO-pathologie met zich meebrengt, zoals pijn, drukgevoel in het oor, 

gehoorverlies en het effect van dit laatste op de verbale ontwikkeling van kinderen, is het zeer 

belangrijk dat TS kinderen goed worden opgevolgd en dat MO-pathologie strikt en agressief wordt 

aangepakt (1). Zeker als men bedenkt dat het non-verbale leren in TS sowieso moeilijker verloopt dan 

in gezonde kinderen. Ook voor het vermijden van de frequent in TS voorkomende evolutie naar 

chronische of recurrente ziekte, met ernstige sequelae zoals TV-pathologie, gehoorbeentjeserosie en 
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cholesteatoom, is deze strenge aanpak een noodzaak. Meerdere auteurs beschouwen, gezien het falen 

van GH- en oestrogeentherapie tegen zowel MO-ziekte als SNHL (zie verder), agressieve aanpak van 

MO-problemen als het enige wapen tegen oor- en gehoorsproblemen in TS (63, 16, 1).  

Wat met agressieve aanpak wordt bedoeld, blijft vaag. Meestal wordt bedoeld het vlugger toepassen 

van NKO-chirurgie zoals paracentese en het plaatsen van buisjes (63, 47, 17). Sybert & McCauley (2) 

waarschuwen echter voor het verslechteren van de palatale functie en spraak bij het uitvoeren van een 

adenoïdectomie en pleiten er ook voor om eerst zorgvuldig de palatale functie en spraak te evalueren 

alvorens over te gaan tot het uitvoeren van een adenoïdectomie. Of het vroeger inzetten van 

antibiotische therapie een effect heeft op de duur van AOM in TS-patiënten, het risico op chronische 

MO-ziekte reduceert of de kans op later HL doet dalen is op heden nog niet onderzocht. Toch kan het 

vlugger toepassen van antibioticatherapie in TS in vergelijking met de algemene populatie worden 

verdedigd, gezien de ernst van de MO-problemen. 

King et al. (67) zagen in hun populatie een belangrijke MO-pathologie tot in de puberteit en dan weer 

bij patiënten in de vierde levensdecade. Een mogelijke verklaring van de blijvende MO-schade in deze 

oudere groep TS-patiënten is het gebrek aan bewustzijn van de relatie tussen TS en MO-ziekte en het 

niet toepassen van een adequate behandeling tijdens de kindertijd van deze groep patiënten.   

Uit een recente studie (17) bleek dat meer ingrijpende chirurgie zoals een tympanoplastie of 

tympanomastoïdectomie frequenter noodzakelijk was bij TS-patiënten die pas op een later tijdstip hun 

eerste buisjes geplaatst gekregen hebben, dan bij patiënten die hun eerste set buisjes reeds vroeg 

gekregen hebben. Dit resultaat pleit dus ook voor het vlugger plaatsen van buisjes bij TS-patiënten. 

Toch is hier voorzichtigheid geboden gezien het om een retrospectieve studie gaat en het dus niet 

volledig duidelijk is ofdat de hogere noodzaak aan meer ingrijpende chirurgie komt door het laattijdig 

plaatsen van buisjes, dan wel doordat een later optredende MO-pathologie meer agressief zou zijn en 

vaker tot chronische ziekte met sequelae leidt. Een prospectieve studie zou hier meer duidelijkheid 

kunnen bieden. Ze beklemtonen ook dat het belangrijk is om pas tot chirurgie over te gaan als alle 

medische opties zijn uitgeprobeerd. 

In elk geval blijft een strikte, agressieve aanpak en controle van de MO-pathologie in TS gewenst en 

zelfs dan is een evolutie naar chronische ziekte niet uitgesloten.   

 

De guidelines van de Turner syndrome study group (1) stellen voor dat verhoogde controle op MO-

effusie gebeurt bij meisjes met TS tot op zijn minst 7-8 jarige leeftijd, en langer bij deze patiënten met 

een voorgeschiedenis van OM. Deze controle zou moeten bestaan uit otoscopie, bij voorkeur 

pneumatische otoscopie, tympanometrie of beide, en dat op zijn minst jaarlijks.  

Na een episode van AOM zouden TS-patiënten moeten worden gecontroleerd op het persisteren van 

vocht in het MO tot 6-10 weken na de episode van AOM. Patiënten met een effusie die langer blijft 

bestaan dan 3 maanden of die recurrente episodes van suppuratieve OM doormaken zouden naar een 
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NKO-arts moeten worden doorverwezen. Friás et al. (42) bevelen aan om bij elke episode van OM 

doorverwijzing naar een NKO-arts te overwegen. 

Het is ook aanbevolen om de ouders bewust te maken van omgevingsfactoren die het risico op OM 

verhogen zoals passief roken, flesvoeding, bezoek aan kinderdagverblijven (42) en andere 

predisponerende factoren voor MO-pathologie te behandelen, zoals allergie, reflux, enz. 

 

5.3. Pathologie van het binnenoor 

5.3.1. Binnenoorproblemen in Turner syndroom: SNHL 

Naast een voorbeschiktheid voor middenoorproblemen en CHL, is TS ook geassocieerd met een hoge 

frequentie aan en een vroeg starten van SNHL. Dit SNHL evolueert ook veel sneller dan in de 

algemene populatie waardoor een proces van early-onset presbyacusis ontstaat met meer doofheid en 

een hogere nood aan het dragen van een hoortoestel. Waar CHL eerder een probleem is in de jonge 

populatie TS-patiënten, wordt SNHL vooral belangrijk vanaf de tweede en derde levensdecade. Dit is 

mooi geïllustreerd door King et al. (67) (zie fig. 4). 

Puur SNHL komt voor in 1-79% afhankelijk van de bron. MHL komt voor in 2-56% van de gevallen 

(zie tabel 2 in bijlage). Onmiddellijk valt de grote spreiding in deze resultaten op. De reden hiervoor is 

dat het optreden van SNHL toeneemt met de leeftijd en dat de verschillende studies, wat betreft 

leeftijdsverdeling van hun onderzoekspopulatie, helemaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Daarnaast 

gaat het vaak ook om kleine onderzoekspopulaties. Er is ook helemaal geen standaardisatie tussen de 

verschillende studies wat betreft definiëring van HL. Een probleem dat zich nog meer stelt bij de 

beschrijving van de geobserveerde patronen van HL (zie verder).  

Om het effect van de gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie te illustreren: een prevalentie 

van 1% puur SNHL werd gezien in de studie van Hall et al. (17) waar de gemiddelde leeftijd 4,7 jaar 

bedroeg. In de studie van Davenport et al. (18) was de baseline leeftijd gemiddeld 1,98 jaar en de 

prevalentie SNHL bedroeg er dan ook niet meer dan 2%. Sculerati et al. (61) daarentegen zagen een 

prevalentie van 50% puur SNHL in hun onderzoekspopulatie waar de gemiddelde leeftijd 31 jaar 

bedroeg. In de studie van Hultcrantz et al. (12) waar de gemiddelde leeftijd 45,5 jaar bedroeg, zag men 

zelfs een puur SNHL in 79% van de gevallen. De prevalentie van SNHL neemt dus duidelijk toe 

naarmate de gemiddelde leeftijd in de studiepopulatie hoger gaat liggen.  

Het SNHL is progressief en begint meestal pas op te treden in de tweede of derde levensdecade (12, 

13, 14, 67). Toch kan de aanvang van SNHL reeds veel vroeger optreden, zoals is aangetoond in de 

studie van Davenport et al. (18) waar twee kinderen met SNHL werden gezien. In één kind was een 

SNHL reeds aanwezig vanaf een leeftijd van 1 jaar en 4 maanden, in het tweede kind vanaf 2 jaar en 9 

maanden.  

De prevalentie van de nood aan hoortoestellen in TS bedraagt 4-54% (zie tabel 2 in bijlage). Uiteraard, 

gezien de leeftijdsafhankelijkheid van SNHL, is ook dit gegeven weer erg leeftijdsafhankelijk. De 

prevalentie van 4% hoortoestellen werd gezien in een populatie TS-patiënten tussen 4 en 15 jaar oud 
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met een gemiddelde leeftijd van 10,3 jaar (18). De prevalentie van 54% werd gezien in een 

onderzoekspopulatie van 3 tot 62 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar (61). In een 

onderzoekspopulatie van 44 TS-patiënten van middelbare leetijd (36-67 jaar en gemiddeld 45,5 jaar) 

bedroeg de proportie patiënten met een hoortoestel 27% (12).  Deze cijfers zijn beduidend hoger in 

vergelijking met vrouwen uit de algemene populatie. Ter vergelijking: in Zweedse vrouwen ouder dan 

60 jaar uit de algemene populatie wordt in 3% hoortoestellen gezien (13). In een Finse studie droegen 

0,13% van de kinderen tussen 0 en 8 jaar uit de algemene populatie een hoortoestel (76). In België 

komt men in aanmerking voor een hoortoestel indien het HL 40 dB of meer bedraagt 

(www.belgium.be). SNHL is dus een ernstig probleem in TS.  

 

5.3.2. Ernst en progressie van het SNHL  

Van de vele chronische gezondheidsproblemen waar TS- patiënten zich mee geconfronteerd zien, 

worden oor- en gehoorproblemen als een van de lastigste en meest ingrijpende gezien (1, 69). Uit 

onderzoek met vragenlijsten bleken de oor- en gehoorproblemen op de vierde plaats te komen van 

meest kwalijke problemen geassocieerd met TS. Op de eerste plaats kwam onvruchtbaarheid, op de 

tweede plaats de korte gestalte en op de derde plaats het anders uitzien (50).  

 
Fig. 6: Gehoorsdrempels in TS vergeleken met vrouwen uit 
de algemene populatie. (Uit Hultcrantz (50)). 
 

 

Het SNHL in TS is progressief en leidt 

tot een vervroegde slechthorendheid in 

vergelijking met de algemene populatie 

(12, 13, 47, 50, 69). Volgens Hultcrantz 

(50) hebben TS-patiënten uit de 

leeftijdsgroep 30-39 jaar gemiddelde 

gehoordrempels gelijk aan die van 

vrouwen uit de leeftijdsgroep 60-69 jaar 

uit de algemene populatie (zie fig. 6). In 

een jongere groep TS-patiënten 

observeerden Hultcrantz & Sylvén (13) 

ook een veel slechter gehoor dan bij 

leeftijd gematchte controles (zie fig. 7). 

Barrenäs et al. (47) observeerden bij het 

uitzetten van de PTA (Pure tone average) 

voor hoge tonen (3, 4 en 6 kHz) dat TS-

patiënten van 27 á 43 jaar hetzelfde 

gehoor hadden voor hoge tonen als 

vrouwen van 60 jaar uit de algemene 

Fig. 7: Gehoorsdrempels (PTA van 1, 2, en 3 kHz) voor 
verschillende leeftijdsgroepen van TS-Patiënten vergeleken 
met voor leeftijd gematchte controle groepen van vrouwen 
uit de algemene populatie. (Uit Hultcrantz & Sylvén (13)). 
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populatie. Uit deze laatste, statistisch 

sterk onderbouwde, studie bleek ook dat 

de achteruitgang van het gehoor sneller 

evolueerde in de groep met karyotype 

45X of 46Xi(Xq) (zie fig. 8). Beckman et 

al. (60) toonden ook duidelijk aan dat het 

gehoor in TS voor alle frequenties 

slechter is dan in de algemene populatie 

en dat de achteruitgang met de leeftijd 

groter is in TS dan in de algemene 

populatie.  

 

Fig. 8: Evolutie van het gehoor met de leeftijd in karyotypes 
met totale afwezigheid van p-arm van het tweede X-
chromosoom (streepjeslijn, witte driehoekjes), in de overige 
karyotypes (volle lijn, zwarte driehoekjes), en vrouwen uit de 
algemene populatie (lang kort kort lang, ruitjes). Merk het 
leeftijdsverschil tussen de groepen op voor een zelfde 
drempel (horizontale en vertikale lijnen). (Uit Barrenäs et al. 
(47)). 
 

 

King et al. (67) zetten de leeftijdsgebonden sensoriële gehoorsdrempels uit ten opzichte van de 50ste en 

95ste percentielen van een  gematchte controlepopulatie en zagen duidelijk hogere drempels in de TS 

populatie voor alle frequenties (zie fig. 9 en 10). 

Het natuurlijke verloop van HL in TS wordt, van alle gepubliceerde studies, het best beschreven in de 

longitudinale studie van Hederstierna et al. (69). Dit is de eerste longitudinale (prospectieve) studie 

naar gehoorproblemen in TS, wat deze studie dan ook bijzonder interessant maakt. Hier werd bij een 

groep TS-patiënten tweemaal een audiometrie uitgevoerd met een tussenperiode van gemiddeld 10 

jaar. Hieruit werd dan een gemiddelde jaarlijkse snelheid van gehoorsachteruitgang berekend. Deze 

bedroeg algemeen 0,5-2,2 dB per jaar (of 5-22 dB per 10 jaar!) voor alle frequenties, met een 

beduidend snellere achteruitgang in de hogere frequenties. Deze gehoorsachteruitgang in TS is 

vergelijkbaar met die van vrouwen van 80-89 jaar in de algemene populatie en dit onafhankelijk van 

leeftijd, ernst van het gehoorverlies of karyotype. Er werd wel een verschil gezien tussen de groep met 

een MF-dip en de groep zonder MF-dip voor de hoge frequenties (zie fig. 11). Het Interessante aan 

deze studie is het prospectieve design, waarbij voor de eerste keer de evolutie bij dezelfde patiënten 

kon worden nagegaan. Verder werden ook verschillende categorieën van TS-patiënten met elkaar 

vergeleken zoals leeftijdsgroepen, ernst van gehoorverlies en karyotype. Er werd ook vergeleken met 

de algemene populatie. Deze studie toonde duidelijk het snelle evolutieve karakter aan van HL in TS. 
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Fig. 9: neurosensoriële gehoorsdrempels voor verschillende frequenties voor het beter horend oor in TS-
patiënten vergeleken met 50ste en 95ste percentiel in de algemene populatie. Horizontale lijn: 20dB, drempel van 
gehoorverlies. (Uit King et al. (67)). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10: Percentage van de TS-patiënten met gehoorsdrempel boven het 95ste percentiel van een 
leeftijdsgematchte groep vrouwen uit de algemene populatie. (Uit King et al. (67). 



 

 34 

 
Fig. 11: Gemiddelde jaarlijkse snelheid van gehoorverlies in dB per jaar in 69 TS-patiënten. a) verdeeld in twee 
leeftijdsgroepen. b) verdeeld volgens initieel gehoor. c) verdeeld volgens karyotype. d) verdeeld volgens aan-of 
afwezigheid van een MF-dip. Er werd telkens vergeleken met waarden uit de algemene populatie uit de studie 
van Pearson et al. (77). Leeftijdscategorieën 40-49 jaar, 70-79 jaar, 80-89 jaar. (Uit Hederstierna et al. (69))   
 

5.3.3. Patronen van SNHL 

 

Anderson et al. (11) beschreven een MF-dip (zie 

fig. 12), die vaak bilateraal voorkomt, als het 

meest karakteristieke patroon van SNHL in TS. 

Deze MF-dip in TS werd door hen beschreven als 

een komvormig patroon op het audiogram, met 

het diepste punt tussen 0,25 en 4 kHz. Uit latere 

studies blijkt dat deze piekdrempel zich het meest 

manifesteert in de 2 kHz regio (14, 63). Een MF-

dip is ook in andere genetische aandoeningen, 

met associatie met SNHL, geobserveerd en wordt 

dan ook eerder beschouwd als van een genetische 

oorsprong (78, 50, 69). Toch wordt in de 

literatuur betwist of deze MF-dip wel zo typisch 

Fig. 12: Voorbeeld van een MF-dip (Uit Stenberg 
et al. (14)) 

is in TS. Deze MF-dip, al dan niet bilateraal, werd ook in de latere studies gezien, zij het niet altijd 

even frequent (12, 14, 15, 71). In een aantal studies werd zelfs frequenter een HF-HL gezien dan een 

MF-dip (60, 15, 71). Afhankelijk van de studie komt een MF-dip voor in 5-100% van de patiënten met 
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puur SNHL. Hier moet echter worden opgemerkt dat de gegevens van de verschillende studies 

moeilijk met elkaar te vergelijken zijn, voornamelijk omdat de definitie van de MF-dip varieert tussen 

de verschillende studies. Zo spreken Hultcrantz et al. (12) reeds van een MF-dip indien er een 

piekdrempel wordt gezien van niet meer dan 5 dB in vergelijking met hogere en lagere frequenties. 

Anderen zoals Beckman et al. (60) of King et al. (67) spreken pas van een MF-dip als er een drempel 

wordt gezien die 15 dB hoger is dan hogere of lagere frequenties. Hederstierna et al. (69) definiëren de 

MF-dip als één of meer aaneenliggende drempels tussen 0,75 en 2 kHz die op zijn minst 20 dB hoger 

liggen dan in de lagere frequenties en minstens 15 dB dan in de hogere frequenties. In sommige 

studies wordt de MF-dip gewoon niet gespecifieerd. Zo is het dus bijna onmogelijk om de 

verschillende studies met elkaar te vergelijken. Er dient ook opgemerkt te worden dan een MF-dip 

soms kan worden gemaskeerd door de aanwezigheid van een HF-HL (zie verder).  

Uit meerdere studies blijkt verder dat deze MF-dip progressief is met de leeftijd (12, 13, 14, 50), 

hoewel deze progressie niet in alle studies even uitgesproken of significant blijkt te zijn (11, 60, 68). 

 

Een ander veel gezien patroon van SNHL in TS is het HF-HL. Dit HF-HL heeft eigenlijk alles weg 

van een early-onset presbyacusis en zorgt voor een grote morbiditeit door achteruitgang van de 

spraakverstaanvaardigheid, zeker als ze nog eens samen voorkomt met de MF-dip (12, 13, 50, 69). Het 

HF-HL kan dus samen voorkomen met de MF-dip, maar dit is soms moeilijk zichtbaar, daar het HF-

HL de MF-dip kan maskeren (69). Hultcrantz & Sylvén (13, 50) beweren zelfs dat de twee aan elkaar 

gelinkt zijn en gaan zelfs zo ver dat ze er vanuit gaan dat een MF-dip een merker is voor het later 

ontstaan van een HF-HL, met de geassocieerde ernstige sociale hoorproblemen van dien. Daarom 

vinden ze dat TS-patiënten met een dip extra zouden moeten worden opgevolgd en geïnformeerd, ook 

al ervaren ze nog geen gehoorsdaling door de MF-dip het moment zelf. Ze zagen ook geen vroeger  

 

ontstaan van HL in TS-patiënten zonder een 

MF-dip dan gewoon is voor de leeftijd in de 

algemene populatie. Deze associatie tussen de 

MF-dip en het HF-HL wordt in de literatuur 

echter sterk betwist. Andere auteurs beschouwen 

de MF-dip en het HF-HL als twee aparte 

entiteiten van HL die echter wel samen in één 

patiënt kunnen voorkomen (60, 39). Güngör et 

al. (49) pasten ultra-hoge frequentie audiometrie 

(8-18kHz) toe op TS-patiënten en zagen dat 

bijna 100% van de oren in hun populatie een 

gehoorsdaling van meer dan 20 dB vertoonde in 

deze frequenties. De resultaten van een popula- 

Fig. 13: Vergelijking van een studiegroep van 38 TS-
patiënten met normale controles voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Merk de hoge frequentie van HL op 
in de ultra hoge tonen bij TS-patiënten. (UTS = Turner 
Syndroom; N = Normale controlegroep) (Uit Güngör 
et al. (2000)). 
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tie vrouwen van 36-45 jaar uit de algemene populatie waren beter dan die van TS-patiënten van 6-16 

jaar (zie fig. 13). Ze beschouwen dit gehoorverlies als een Hierbij is het toch belangrijk om de 

bedenking te maken dat gezien HL in deze ultra-hoge frequenties aanwezig was in 100% van de 

gevallen, deze test te sensitief en te weinig specifiek is om de potentiële probleemgevallen eruit te 

halen. Immers niet alle TS-patiënten ontwikkelen een problematisch HL. 

 

Naast de MF-dip en het HF-HL komen ook nog andere minder specifieke patronen van gehoorverlies 

voor in TS, zoals een vlak patroon met HL over alle frequenties, een verlies in de lage frequenties 

(60). King et al. (67) vonden nog een ander patroon in 24% van de onderzochte oren, die ze de naam 

“Turner configuration” gaven. Dit patroon wordt gedefinieerd als verbetering in de gehoorsdrempel 

van 10 dB of meer in een individuele frequentie tussen 2 en 6 kHz, wanneer vergeleken wordt met 

zowel de hogere als de lagere flankerende frequenties die niet minder dan een octaaf verwijderd liggen 

(zie fig. 14). In latere studies echter, wordt niets meer vermeld over deze “turner configuration”.  

 

Wanneer SNHL in TS voorkomt, is ze vaak maar zeker niet altijd bilateraal aanwezig (zie tabel 2 in 

bijlage). Parkin & Walker (68) merken hierbij op dat indien het HL niet bilateraal is, zeker als het om 

SNHL  gaat, moet gezocht worden naar andere oorzaken van SNHL dan enkel TS zelf. 

 
Fig. 14: Twee voorbeelden van de “Turner configuration” uit King et al. (67). 

 

5.3.4. Oorzaken van het SNHL 

Over de oorzaken van het SNHL in TS tast men nog grotendeels in het duister. Er zijn rapporten van 

een toegenomen incidentie SNHL bij patiënten met chronische MO-problemen (79, 80). Toch wordt 

een dergelijke “labyrinthisatie” van de MO-problemen in TS niet aangenomen wegens gebrek aan 

associatie tussen de MO-problemen en SNHL bij dezelfde patiënten (11, 45, 61, 13, 15, 71, 60, 16).  

 

Hoewel er rapporten zijn gepubliceerd van enkele TS cases met anatomische misvorming van het 

binnenoor, zoals het Mondini-defect (56, 57), zijn er geen consistente anatomische afwijkingen 

gevonden in het binnenoor van TS-patiënten om de hoge incidentie aan SNHL in TS te kunnen 



 

 37 

verklaren. Consistente anatomische afwijkingen van het middenoor werden noch op beeldvoring zoals 

tomografie van de cochlea (11) of CT (55, 15, 46, 17), noch op histologische coupes (57) gevonden. 

Merk op dat de histologische coupes van Fish et al. (57) gebeurden op spontaan geaborteerde TS-

foetussen, waar dus een nog hogere prevalentie van misvormingen dan bij de levendgeborenen kan 

worden verwacht. Barrenäs et al. (47, 48) merken wel op dat CT-onderzoek van het os temporale 

steeds werd gedaan in patiënten met MO-problemen en dat er misschien meer afwijkingen zullen 

worden aangetroffen indien men specifiek CT-onderzoek zou doen op patiënten met SNHL.  

 

Anderson et al. (11) vermoeden toonden op basis van metingen van de stapediusrefelx een probleem 

van recruitment aan. Recruitment is een verschijnsel pathognomonisch voor cochleair gehoorverlies 

(81). Anderson et al. (11) beschouwden het HL met recruitment dat ze observeerden als een defect in 

de buitenste haarcellen. Gezien de dip zich in de middenfrequenties bevindt, zou dit probleem zich 

voornamelijk voordoen in het bovenste deel van de onderste winding van de cochlea en het onderste 

deel van de middelste winding. BERA-onderzoek toonde cochleaire schade in de onderzoeksgroep van 

Bergamaschi et al. (65). Morimoto et al. (71) onderzochten TEOAE en DPAOE in hun 

onderzoekspopulatie. Respectievelijk 42% van de oren (of 75% van de gevallen met HF-HL) en 47% 

van de oren (75% van de gevallen met HF-HL) waren niet responsief. Serra et al. (51) onderzochten 

ook TEOAE in hun onderzoekspopulatie en in 71% van de gevallen was een antwoord afwezig. Oto-

akoestische emissies worden gegenereerd door de buitenste haarcellen en afwezigheid van een 

antwoord wijst op schade aan deze cellen (81). Hultcrantz ea (82) onderzochten oor- en 

gehoorsafwijkingen bij 39X0 Turner muizen, en observeerden naast afwijkingen in de cochlea 

(verminderd aantal buitenste haarcellen in de basale winding) ook een pathologische component in de 

nervus vestibulocochlearis. Vraag is natuurlijk in hoeverre deze dierenmodellen extrapoleerbaar zijn 

naar de mens. De meest gedetailleerde histologische studie van de cochlea in TS-patiënten tot op 

heden is deze van Fish et al. (57) waar echter geen afwijkingen werden waargenomen in de 

verspreiding van binnenste en buitenste haarcellen. Er dient wel opgemerkt dat deze coupes allen 

afkomstig waren van foetussen en dat een gelijkaardige studie op materiaal van overleden volwassen 

TS-patiënten misschien wel afwijkingen zou kunnen tonen. 

 

Het exacte mechanisme achter het HF-HL in TS is nog onbekend, maar een plausibele verklaring is 

dat het kan worden beschouwd als het effect van verlies van een reeds bij de geboorte lage kwantiteit 

aan zintuigcellen in de onderste winding van de cochlea, of anders verwoord prematuur verlies aan 

residueel sensorische functie (48, 67). Het is niet geweten of het mechanisme achter de degeneratie 

van (functionele) zintuigcellen zelf anders is dan dat van gewone presbyacusis in de algemene 

populatie zoals blootstelling aan lawaai, aan ototoxische middelen of fysiologische veroudering (49, 

71, 69). Volgens Beckman et al. (60) is er echter nog meer onderzoek nodig om de exacte anatomische 

ligging van de afwijking van het HF-HL in TS te lokaliseren: de cochlea, N VIII of beide (wat de MF-
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dip betreft, vonden ze echter geen enkele aanwijzing om aan te nemen dat de MF-dip niet van 

cochleaire oorsprong zou zijn).  

 

Via immuunhistochemsiche kleuring is ook de aanwezigheid van oestrogeenreceptoren in het 

binnenoor aangetoond (50) waardoor een effect van oestrogeen op het gehoor kan worden vermoed. 

Het vermoeden van een mogelijk beschermend effect van oestrogeen op het gehoor wordt verder 

versterkt door de verschillen in gehoorverlies tussen mannen en vrouwen en een mogelijks effect van 

oestrogeenspiegels en oestrogeensubstitutie therapie in postmenopauzale vrouwen (83, 84, 85) (zie 

verder). 

 

Barrenäs ea (48) vonden ook een positieve correlatie tussen gehoor enerzijds en IGF-I spiegels en 

lichaamslengte anderzijds. Ook andere studies wijzen op een belangrijk effect van IGF-I op 

ontwikkeling en onderhoud van het binnenoor (86). Dit doet ook een positief effect van GH op het 

gehoor vermoeden (zie verder).  

 

De resultaten in de literatuur betreffende een relatie tussen SNHL en karyotype in TS zijn niet 

eenduidig, maar een relatie kan min of meer worden aangenomen, waardoor een effect van bepaalde 

genen kan worden vermoed. (zie verder) 

 

Barrenäs ea (48) postuleerden een zeer interessante hypothese die het SNHL in TS maar ook in andere 

syndromen zou kunnen verklaren, niet door aan- of afwezigheid van specifieke genen alleen maar ook 

meer algemeen door het aanwezig zijn van cellen met chromosomale afwijkingen, waardoor groei- en 

ontwikkelingsstoornissen ontstaan. Zo wordt de variatie tussen individuen met hetzelfde syndroom, 

alsook de geobserveerde parallellen tussen verschillende chromosomale syndromen verklaard. Deze 

hypothese: de cell cycle delay hypothese wordt verder meer in detail besproken.  

  

5.3.5. Rol van karyotype en endocrinologische factoren 

Net als in het geval van de craniofaciale afwijkingen en de afwijkingen in het middenoor, kan ook een 

relatie tussen het SNHL in TS en het karyotype worden aangenomen. Consistent met deze 

craniofaicale en MO-afwijkingen is het SNHL gecorreleerd met het 45X en 46Xi(Xq) karyotype. De 

literatuur is hieromtrent echter niet volkomen eenduidig en vaak is er ook geen degelijke statistiek 

toegepast om een eventueel verband vast te leggen of te ontkrachten. Veelal is ook de 

onderzoekspopulatie vrij klein, zodat wanneer men de patiënten nog eens in subgroepen 

onderverdeelde de aantallen ook veel te klein werden voor betrouwbare analyse. Hier volgen de 

verschillende resultaten uit de literatuur.  

Hultcrantz en medewerkers (12, 13, 50) observeerden een associatie tussen de MF-dip en de 

karyotypes 45X en 45X/46Xi(Xq).  
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Stenberg et al. (14): zagen een correlatie tussen de MF-dip en het 45X karyotype, maar merkten op dat 

de groepen te klein waren voor statistische analyse. 

Barrenäs et al. (47, 48) zagen, net als wat betreft craniofaciale en MO-afwijkingen, een dosis-respons 

relatie tussen de graad van het HL en de graad van verlies van de p-arm op het tweede X-chromosoom 

(dit is het meest in de karyotypes 45X en 46Xi(Xq)). Ze gaan zelfs zo ver dat ze het karyotype zien als 

een merker voor toekomstige gehoorproblemen. Ze zagen ook een toenemend HL naarmate de 

proportie 45X-cellen groter was, d.w.z. naarmate de graad van mozaïcisme groter was. Hiermee 

merken ze op dat de klinische bevindingen in TS niet alleen geassocieerd zijn met deletie, alteratie of 

duplicatie van één gen of chromosoom, maar ook meer algemeen met de proportie van cellen die door 

de bewuste aberratie zijn getroffen. Dit onder andere heeft hen ertoe geleid hun cell cycle delay 

hypothese te postuleren (zie verder). 

Ostberg et al. (16) echter, observeerden een relatie tussen CHL maar niet SNHL en karyotype. 

Morimoto et al. (71) zagen dat de leeftijdsafhankelijke toename van de HF-gehoorsdrempels meer 

uitgesproken was in het 45X karyotype.  

Volgens king et al. (67) waren de gehoordrempels voor luchtgeleiding, maar niet de neurosensoriële 

drempels significant slechter in de karyotypes 45X; 46Xi(Xq) en 46Xdel(Xp) in vergelijking met 

46Xdel(Xq). Enkel het verschil tussen deze karyotypes werd onderzocht om specifiek het effect van 

verlies van de p-arm van het tweede X-chromosoom na te gaan. 

Volgens Bergamaschi et al. (65) was SNHL niet geassocieerd met fenotype, noch met genotype. 

Makishima et al. (46) zagen geen associatie tussen SNHL en externe craniofaciale afwijkingen, OM en 

dysmorf verhemelte. Gezien craniofaciale afwijkingen, OM en dysmorf verhemelte wel met karyotype 

gerelateerd blijken te zijn, zou men, indien ook SNHL met karyotype is gerelateerd, hier wel een 

associatie verwachten. Barrenäs (48) vonden dan weer wel een significante associatie tussen 

leeftijdsafhankelijk SNHL en de aanwezigheid van oorschelpafwijkingen. 

En ten slotte vonden Hederstierna et al. (69) wel een iets grotere snelheid van gehoorsachteruitgang in 

de 45X; 46Xi(Xq) groep in vergelijking met andere karyotypes, maar dit verschil was niet significant. 

Een groter verschil was wel merkbaar, zeker voor de hoge tonen, wanneer de groep met MF-dip werd 

vergeleken met de groep zonder MF-dip. 

Wat betreft parentale oorsprong van het intacte X-chromosoom, vonden Sculerati et al. (61) geen 

correlatie met SNHL. 

 

Van de werking van oestrogeen op het gehoor is nog steeds weinig bekend. Verschillende observaties 

pleiten voor een beschermende rol van oestrogenen op het gehoor. Deze zijn samengevat in het 

overzichtsartikel van Hultcrantz et al. (87). Zo zijn bij de mens oestrogeenreceptoren (zowel ERα als 

ERβ) in het binnenoor aangetroffen: in de binnenste en buitenste haarcellen en ook cellen van het 

ganglion spirale, allen belangrijke locaties in de doorgeleiding van auditieve impulsen (88, 50). Er is 

ook door meerdere auteurs een duidelijk verschil aangetoond in het gehoor tussen beide geslachten. 
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Oudere mannen (70-75 jaar) vertonen een 10-25 dB slechter gehoor in de  hoge frequenties (75). 

Vrouwen hebben op BERA ook kortere latenties dan mannen (89). Deze verschillen kunnen niet 

volledig door anatomische verschillen en hogere blootstelling aan lawaai op het werk worden 

verklaard. Zo hebben jongere vrouwen kortere latenties op BERA dan jongere mannen, maar vertonen 

postmenopauzale vrouwen bijna dezelfde waarden als mannen van dezelfde leeftijd. Jonge vrouwen 

hebben ook hogere amplitudes dan jonge mannen, maar na de menopauze worden ook deze amplitudes 

bijna dezelfde als deze van mannen van dezelfde leeftijd. De amplitudes voor mannen blijven gelijk 

onafhankelijk van de leeftijd (90). Er blijkt dus een achteruitgang van het gehoor bij vrouwen na de 

menopauze en een effect van oestrogeenspiegels op het gehoor is waargenomen in postmenopauzale 

vrouwen (83). Een rol van oestrogenen wordt dus vermoed. Verder zijn ook cyclische 

gehoorsveranderingen waargenomen bij vrouwen met een regelmatige menstruele cyclus, met het 

slechtste gehoor tijdens de menstruele fase, wanneer de oestrogeenniveaus het laagst zijn (91). Er dient 

wel opgemerkt dat er ook plotse gehoorsdalingen zijn gerapporteerd na het gebruik van orale 

anticonceptiva en hormoonsubstitutie therapie (92, 93). Mogelijks zijn deze contradictoire resultaten te 

verklaren als resultaat van een tegengestelde werking van de twee oestrogeenreceptoren, van het 

progesteron in de combinatiepil of van een negatief effect van suprafysiologiche oestrogeenspiegels op 

het gehoor (93, 94, 87). Al deze resultaten wijzen er dus op dat oestrogeen of het gebrek eraan een 

impact kan hebben op het gehoor.  

De resultaten van een beschermende rol van oestrogeensubstitutie therapie tegen leeftijdsgebonden 

gehoorsdaling in postmenopauzale vrouwen blijken echter niet zo overtuigend (84, 85).  

Een effect van oestrogeensubstitutie therapie in TS is onderzocht door Ostberg et al. (16) doch er werd 

echter geen effect gevonden van oestrogeensubstitutie therapie op het gehoor. Morimoto et al (71) 

vonden ook geen correlatie tussen de gehoorsdrempels voor de hoge frequenties en oestrogeenspiegels 

in hun onderzoekspopulatie. Ook Bergamaschi et al. (65) vonden geen significante associatie tussen 

SNHL en oestrogeensubstitutie therapie. Ostberg et al. (16) opperen dat indien er een positief effect is 

van oestrogenen op het gehoor in TS, dit mogelijks maar beperkt is en wordt gemaskeerd door een 

veel sterker leeftijdsgebonden effect van HL.  

 

Volgens Barrenäs et al. (48) correleert het gehoor in TS positief met zowel IGF-I spiegels, als met 

lichaamslengte. TS-patiënten met een hoge IGF-I spiegel hadden een beter gehoor voor hoge tonen 

dan TS-patiënten met een laag IGF-I. Ook in de algemene populatie is IGF-I belangrijk voor de 

ontwikkeling en onderhoud van het binnenoor (86). Een mogelijks effect van GH op het gehoor is dus 

mogelijk. Ostberg et al. (16) echter, vonden geen effect van een voorgeschiedenis van GH-therapie op 

het gehoor in TS. Noch voor CHL, noch voor SNHL. Ook Davenport et al. (18) vonden geen 

significant effect van GH-therapie op het gehoor van zuigelingen en kleuters met TS. Merk op dat bij 

deze laatste het vooral ging om CHL. King et al. (67) vonden echter een significant slechtere 
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luchtgeleiding in de groep die GH toegediend kreeg of heeft gekregen. Het verschil was echter niet 

significant voor de neurosensoriële drempels. 

 

5.3.6. De Cell cycle delay hypothese 

Binnen hetzelfde syndroom is er vaak veel variatie in de fenotypes, terwijl er ook veel overlapping is 

tussen verschillende genetische syndromen. Zo komen oorschelpafwijkingen, MO-problemen en HL 

ook voor in andere genetische afwijkingen, zoals het Down syndroom, zonder dat er een echt 

bevredigende verklaring voor is (48, 13). Deze afwijkingen worden in TS geïnterpreteerd als 

stoornissen in groei en embryonale ontwikkeling. Groei en ontwikkelingsstoornissen zoals de 

oorschelpafwijkingen zagen Barrenäs et al. (48) ook meer naarmate de proportie aan 45X-cellen groter 

was. Er was ook een correlatie tussen SNHL en de proportie 45X-cellen. Dit en vier andere 

observaties leidden Barrenäs et al. (48) ertoe om een nieuwe hypothese te postuleren: De Cell cycle 

delay-hypothese. Deze vier andere observaties zijn: 1) de duur van de Celcyclus is langer in cellen met 

trisomieën dan in normale cellen, waardoor een tragere groeisnelheid in trisomische foetussen. 2) De 

monosomische 45X-cellen in TS-patiënten hebben een in vivo nadeel vergeleken met normale cellen. 

Zo wordt de proportie 45X-cellen in weefsels waar veel celdelingen doorgaan, zoals de mondmucosa, 

steeds kleiner ten opzichte van de normale cellen, naarmate de patiënt ouder wordt.  3) korte gestalte 

kan veroorzaakt worden door specifieke genen zoals  SHOX, gelegen op de pseudo-autosomale regio 

van het X-chromosoom. 4) IGF-I stimuleert de groei van de “otic capsule” in vitro in een dosis 

afhankelijke wijze. In TS is het gehoor positief gecorreleerd met de IGF-I spiegel en de MO-

pathologie omgekeerd gecorreleerd met de IGF-I speigel.  

De cell cycle delay hypothese gaat als volgt (zie fig. 15): in chromosomaal abnormale cellen gaat de 

celcyclus trager, waardoor minder celdelingen gebeuren in deze aangetaste cellen. Hoe hoger de 

proportie chromosomaal abnormale cellen, hoe minder het aantal celdelingen door deze vertraagde 

celcyclus (algemeen mechanisme in chomosomaal afwijkende cellen), en indien de chromosomale 

afwijking daar bovenop nog eens betekent dat er een afwezigheid is van specifieke groeiregulerende 

genen in de aangetaste cellen (zoals volledige afwezigheid van SHOX in de karyotypes 45X of 

46Xi(Xq)), hoe lager de aanwezigheid van groeiregulerende genen (specifieke mechanismen). Deze 

algemene (minder celdelingen, waardoor tragere groei), en indien aanwezig, specifieke mechanismen 

(extra groeivertraging door lagere aanwezigheid van specifieke groeiregulerende genen) leiden tot 

vertraging en stoornissen in de embryonale ontwikkeling en de groei. Deze stoornissen en afwijkingen 

leiden dan tot misvormde oorschelpen, MO-pathologie (door afwijkende ontwikkeling van schedel, 

verhemelte en mastoïden die op hun beurt de ET-functie negatief beïnvloeden), MF-HL en vervroegd 

HF-HL door minder zintuigcellen. Door het trager delen van deze aangetaste cellen wordt de proportie 

ervan in weefsels met grote turn-over van cellen, zoals de mondmucosa, ook minder met de leeftijd. 

Dit laatste verklaart de dalende proportie aan 45X cellen met de leeftijd in patiënten met mozaïcisme. 

Deze tragere celdeling in chromosomaal afwijkende cellen verklaart op die manier de gelijkaardige 
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afwijkingen die ook worden gezien in andere chromosomale afwijkingen zoals Downsyndroom, maar 

ook de grote fenotypische verschillen in hetzelfde syndroom.  

Fig. 15: De Cell cycle delay hypothese. (Uit Barrenäs et al. (48)). 
 

5.3.7. Behandeling van de binnenoorproblemen in Turner syndroom 

Gezien het gebrek aan evidentie van een effect van zowel oestrogeensubstitutie therapie als GH-

therapie op het gehoorverlies in TS blijft de enige manier om gehoorverlies te voorkomen een strikte 

en agressieve behandeling van de MO-problemen tijdens de kindertijd (1, 17, 63, 16). Het is dus zeer 

belangrijk om zeer regelmatig de oren en het gehoor te bij TS-patiënten te controleren. Van zodra de 

diagnose van TS is gesteld dient de patiënt (onder andere) verwezen te worden naar een NKO-

specialist om te controleren op MO-pathologie en voor audiologisch onderzoek. Ook dienen de patiënt 

of haar ouders duidelijk geïnformeerd te worden in verband met het mogelijks optreden van 

vervroegde slechthorendheid en de mogelijkheid dat het dragen van hoortoestellen in de toekomst 

nodig zal zijn. Eventueel kan men bij risico-inschatting een beroep doen op het karyotype (45X, 

46Xi(Xq)) of de aanwezigheid van een MF-dip, maar merk op dat de literatuur wat dit betreft niet 

volkomen eenduidig is. Bij voorkeur dient de patiënt ook regelmatige blootstelling aan lawaai te 

vermijden. Evalueren van een hoortoestel kan reeds vanaf de leeftijd van 3 maanden (42).  

Over de opvolgingsstrategie betreffende gehoorsevaluatie, geven de meeste auteurs hun 

aanbevelingen, maar het blijft slechts gaan om een opinie. Onderzoek naar de beste 

opvolgingsstrategie in TS is nog niet gebeurd, maar men is het er algemeen over eens dat regelmatige 

follow-up van het gehoor levenslang dient te gebeuren en dit vanaf diagnose. Hoewel aan de oorzaak 

van het SNHL weinig kan worden gedaan dient deze opvolging om de patiënt tijdig een hoortoestel te 

kunnen aanbieden en zo de kwaliteit van leven te verbeteren. Over de frequentie van follow-up is men 

het echter niet eens. De meest recente richtlijnen pleiten voor een jaarlijks audiologisch onderzoek bij 

patiënten met een voorgeschiedenis van OM of HL en elke 2-3 jaar bij oudere patiënten zonder 

voorgeschiedenis van OM of HL (1). Merk echter op dat recent de eerste prospectieve studie naar het 

natuurlijk verloop van HL in TS is gepubliceerd en dat de snelheid van gehoorsachteruitgang niet 

gerelateerd bleek met initiële gehoorstoestand (69). Het is uiteraard wel zo dat de patiënten die initieel 

reeds HL vertoonden een voorsprong hebben en vlugger nood zullen hebben aan een hoortoestel. 
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Hultcrantz & Sylvén (13) pleiten er ook voor dat routine-audiologie, zeker bij de jongere patiënten niet 

voldoende is omdat in die populatie de MF-dip, indien aanwezig, vaak nog onder de drempel van 20 

dB ligt. Zij achten dit belangrijk omdat het hun overtuiging is dat de MF-dip is geassocieerd met het 

optreden van slechthorendheid op latere leeftijd. Dit wordt betwist in de literatuur maar merk op dat 

uit de prospectieve studie van Hederstierna et al. (69) wel een snellere achteruitgang van de 

gehoordrempel in de hoge frequenties blijkt, bij de groep TS-patiënten met aanwezigheid van een MF-

dip. 
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6. DISCUSSIE 
 

6.1. De literatuur 

De eerste studie die specifiek handelt over de NKO-problemen in TS is deze van Szpunar & Rybak 

(44). Ondertussen zijn reeds een groot aantal publicaties handelend over dit onderwerp verschenen. 

Deze studies bestaan bijna allemaal uit observationeel onderzoek, waarin men tracht de problemen van 

neus, keel en oor in TS te beschrijven en te verklaren. Slechts een drietal meer recente studies 

handelen over specifiek over therapie van NKO-problemen in TS (16, 17, 18) en er werden slechts 

twee studies gevonden die prospectief waren van aard (69, 18).  

Wanneer men de resultaten uit de verschillende studies bekijkt, valt al gauw een groot gebrek aan 

consensus op. Als men bijvoorbeeld de incidentie van MO-problemen, of SNHL in TS tracht te 

achterhalen, ondervindt men een zeer grote spreiding in de resultaten. Wanneer bepaalde associaties 

worden nagegaan, zoals bijvoorbeeld tussen SNHL en karyotype, is er nooit volledige consensus te 

vinden. De resultaten van de verschillende studies zijn ook zeer moeilijk met elkaar te vergelijken. 

Daar zijn verschillende redenen voor. 

 

- In vele studies wordt gewerkt met kleine onderzoekspopulaties, wat de statistische relevantie ervan  

ondermijnt. Als men de populaties dan nog eens onderverdeelt in verschillende groepen om bepaalde 

associaties te onderzoeken, is de statistische relevantie vaak helemaal zoek. 

 

- De onderzoekspopulaties in verschillende studies variëren ook zeer sterk in leeftijdsverdeling. Ofwel 

wordt met zeer jonge populaties gewerkt, ofwel met oudere groepen, ofwel is de spreiding in leeftijd 

tussen de individuen in de populatie zeer groot. Dit maakt het moeilijk om resultaten betreffende 

leeftijdsafhankelijke fenomenen zoals bijvoorbeeld het SNHL met elkaar te vergelijken.  

 

- In weinig studies wordt ook echt degelijke statistiek toegepast. De kleine groepen zijn hier reeds als 

oorzaak vernoemd. In bepaalde studies (vaker in oudere studies) worden conclusies getrokken, zoals 

“OM is een groot probleem in TS” zonder dat een vergelijking wordt gemaakt met een gematchte 

controlepopulatie, of zonder dit aan een statistische test te onderwerpen. Als al met controles wordt 

vergeleken, gaat het dan vaak om resultaten uit andere studies uit de algemene populatie. De populatie 

waarmee dan vergeleken wordt, verschilt dan vaak in meerdere parameters van de onderzoeks-

populatie. Dit probleem stelt zich vaker bij oudere studies. Meer recente studies, vooral de studies die 

eerder gericht zijn op audiologie en minder op MO-problemen, scoren hier beter op.  

 

- Bijna  alle studies tot nu toe zijn retrospectief van aard. Heel vaak gaat het om een retrospectieve 

cohortestudie (onderzoek naar voorgeschiedenis van OM via vragenlijsten of dossieronderzoek) met 
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ook een cross-sectioneel aspect (‘on-study’ otologisch onderzoek of audiometrie). Er kan in de meeste 

gevallen dan ook worden gesproken van een aanzienlijke bias.  

Ten eerste moet men rekening houden met een grote selectiebias (of ascertainment bias). Er dient 

rekening mee worden gehouden dat voornamelijk die TS-patiënten die veel met otologische 

problemen te kampen hebben, of ermee te kampen hebben gehad, zullen reageren op vragenlijsten of 

oproepen voor otologisch onderzoek. In de studie van Dhooghe et al. (15) wordt bijvoorbeeld expliciet 

vermeld dat minder dan 80% van de aangeschreven patiënten de vragenlijst hadden ingevuld en 

teruggestuurd, wat de validiteit van de studie grondig aantast. Men spreekt pas vanaf TS als er ook 

uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn. In vele studies was de afwezigheid van uiterlijke tekenen dan ook 

een exclusiecriterium. Dit kan echter leiden subjectieve interpretatie van de onderzoekers. Er zijn 

studies gepubliceerd, zoals die van Parkin & Walker (68) waar de populatie werd gerekruteerd uit een 

NKO-kliniek en niet uit de algemene TS-populatie. Het spreekt voor zich dat een dergelijke studie 

onderhevig is aan een zeer grote selectiebias.  

Ten tweede zijn veel studies gebaseerd op vragenlijsten of anamnese van de patiënten zelf of hun 

ouders om de voorgeschiedenis na te gaan. Dit leidt onvermijdelijk tot de aanwezigheid van een sterke 

herinneringsbias (Eng: recall bias).  

 

- In de literatuur tot op heden is er een zeer groot gebrek aan standaardisatie. Dit is op zijn minst 

problematisch te noemen als men de resultaten van verschillende studies wil gaan vergelijken, 

overkoepelende analyse wil doen of veralgemeningen wil maken.  

Zo presenteren de meeste studies hun resultaten als proporties van het totaal aantal gevallen. Een paar 

studies echter, vermelden proporties ten opzichte van het totaal aantal oren. Vergelijking hiertussen is 

zo goed als onmogelijk.  

Er is ook een zeer grote verscheidenheid aan toegepaste definities tussen de verschillende studies. Zo 

verschillen publicaties in wat ze als problematische MO-patholgie beschouwen. In weinig publicaties 

worden de toegepaste definities van recurrente of chronische OM ook duidelijk vermeld. Ook de 

standaardisatie van veralgemenende variabelen om HL aan te duiden vormt een probleem. Hiervoor 

wordt meestal een gemiddelde van de drempels voor bepaalde frequenties genomen. Dit gemiddelde 

heet dan “pure tone average” of PTA. Er is hier echter maar weinig consesnus of standaardisatie welke 

frequenties te gebruiken. Stenberg et al. (14) bijvoorbeeld gebruiken 0,5; 1; 2 en 3 kHz. Morimoto et 

al. (71) gebruiken 0,5; 1; 2 en 4 kHz. Barrenäs et al. (47, 48) gebruiken in hun analyse 0,5; 1; en 2 kHz 

om lage tonenverlies te beschrijven en 3; 4 en 6 kHz om hoge tonenverlies te beschrijven. Het gebrek 

aan overeenkomst in gebruikte definities valt nog meer op als wordt gekeken naar de beschrijving van 

de verschillende patronen van gehoorverlies. Het meest problematisch in dit geval is de definiëring 

van de MF-dip. Zo spreken Hultcrantz et al. (12) reeds van een MF-dip indien er een piekdrempel 

wordt gezien van niet meer dan 5 dB in vergelijking met hogere en lagere frequenties. Anderen zoals 

Beckman et al. (60) of King et al. (67) spreken pas van een MF-dip als er een drempel wordt gezien 



 

 46 

die 15 dB hoger is dan hogere of lagere frequenties. Hederstierna et al. (69) definiëren de MF-dip als 

één of meer aaneenliggende drempels tussen 0,75 en 2 kHz die op zijn minst 20 dB hoger liggen dan 

in de lagere frequenties en minstens 15 dB dan in de hogere frequenties. In sommige studies wordt de 

MF-dip gewoon niet gespecifieerd. Bepaalde auteurs, zoals Beckman et al. (60) hebben geprobeerd 

meer standaardisatie hierin te brengen, maar daar is tot op heden geen gevolg aan gegeven. 

 

Vergelijkende studie tussen de verschillende publicaties in dit onderwerp is dus zeer moeilijk uit te 

voeren. Er is duidelijk grote nood aan standaardisatie wat betreft definiëring van de verschillende 

aandoeningen. Meer prospectief onderzoek waar bias zo veel mogelijk wordt uitgesloten, degelijke 

statistiek wordt uitgevoerd en met grote populaties wordt gewerkt, zou ook meer eenduidigheid in de 

resultaten moeten brengen. 

 

6.2. Mogelijkheden voor toekomstig onderzoek 

Zoals reeds vermeld bestaat de literatuur over NKO-problemen bij TS-patiënten voornamelijk uit 

retrospectief onderzoek. Het merendeel van de studies bestaan uit een retrospectief cohortonderzoek 

met ook een corss-sectionele component. De enige prospectieve studies in het NKO-onderzoek in TS 

tot op heden zijn de die van Hederstierna et al. (69) die  het natuurlijke verloop van het SNHL 

onderzoekt en de studie van Davenport et al. (18) naar het effect van GH op MO-pathologie en HL in 

zuigelingen en kleuters. Er is dus duidelijk nood aan meer prospectief onderzoek.  

Samenwerking tussen verschillende centra zou het ook mogelijk maken om grotere 

onderzoekspopulaties samen te stellen. Davenport et al. (18) hebben alvast aangetoond dat een RCT 

over verschillende centra heen wel degelijk mogelijk is in het onderzoek naar NKO-problemen in TS.  

Hier volgen enkele ideeën voor toekomstig onderzoek. 

 

6.2.1. Onderzoek naar De NKO-problemen in Turner syndroom op zich 

Er is reeds veel onderzoek gebeurd waarin is getracht de NKO-problemen in TS op zich in kaart te 

brengen. Gezien de grote spreiding in resultaten en het gebrek aan consistentie is er zeker nog plaats 

voor verder onderzoek hiernaartoe. 

 

- Het is in hoofdstuk 5 “Resultaten” reeds opgemerkt dat men er algemeen van uit gaat dat de 

voorbeschiktheid van TS-patiënten voor problematische MO-pathologie te wijten is aan een slechte 

functie van de ET. Toch is de ET-functie nog nooit consequent onderzocht in een populatie TS-

patiënten. 

 

- Barrenäs et al (47, 48) merken op dat misschien meer anatomische afwijkingen van het binnenoor 

zouden kunnen worden aangetroffen indien men beeldvorming toepast op TS-patiënten met SNHL 

i.p.v. problematische MO-pathologie.  
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- Het anatomisch en histologisch onderzoek van Fish et al. (57) werd uitgevoerd op materiaal bekomen 

uit spontaan geaborteerde foetussen. Histologisch onderzoek op materiaal van volwassen TS-patiënten 

zou misschien meer consistente anatomische of histologische afwijkingen in het binnenoor aan het 

licht kunnen brengen. 

 

- In veel onderzoek naar MO-pathologie in TS wordt niet of met maar weinig gematchte controles uit 

de algemene populatie vergeleken. Dit gebeurde ook steeds op een retrospectieve manier. Een 

prospectieve cohortestudie waarbij een cohorte TS-patiënten van zeer jonge leeftijd voor enkele jaren 

wordt gevolgd samen met een goed gematchte cohorte gezonde baby’s, zou een veel duidelijker beeld 

moeten geven van het werkelijke probleem in TS vergeleken met de algemene populatie. 

 

6.2.2. Onderzoek naar mogelijke behandelingen 

De meeste studies die tot op heden zijn uitgevoerd waren eerder bedoeld om de NKO-problemen in TS  

op zich in kaart te brengen. Deze auteurs geven op het einde van hun artikel meestal een aantal 

richtlijnen mee voor behandeling en vooral opvolging van de TS patiënt al dan niet met NKO-

problemen. Deze richtlijnen zijn echter nooit meer dan de mening van de auteurs zelf, en zijn niet op 

onderzoek gebaseerd. Recent verschenen toch een drietal studies waar het effect van bepaalde 

behandelingen wordt bekeken (16, 17, 18). Het onderzoek naar de behandeling van de NKO-

problemen specifiek in TS staat dus nog in zijn kinderschoenen en ook hier kan dus nog veel werk 

worden verricht: 

 

- Een strikte en agressieve behandeling van de MO-problemen in TS is zeer belangrijk om later HL te 

vermijden. Behalve de studie van Davenport et al. (18) naar GH-therapie is er nog maar weinig 

prospectief onderzoek gebeurd naar het effect van bepaalde behandelingen in TS. Zo zou een 

prospectief cohorteonderzoek (met degelijk gematchte cohortes) naar het effect van vlugger en meer 

vroegtijdig toepassen van chirurgische maatregelen zoals paracentese of het plaatsen van diabolo’s op 

het voorkomen van chronische MO-pathologie en de sequelae ervan, meer duidelijkheid moeten geven 

over de plaats van vroegtijdige otologische chirurgie in TS. Hall et al. (17) onderzochten dit reeds in 

een cross-sectionele studie. Daar bleek een lagere incidentie aan meer ingrijpende chirurgie, wanneer 

op jongere leeftijd buisjes werden geplaatst. Het was echter niet duidelijk of dit een effect was van de 

buisjes zelf of dat een meer laattijdig optredende OM agressiever van aard was. Een prospectieve 

studie zou hier meer duidelijkheid moeten geven. Verder zou kunnen worden onderzocht of een 

dergelijke agressieve aanpak van de MO-problemen wel degelijk effect heeft op het gehoor op lange 

termijn. 
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- Is het zinvol om eerder anitbioticatherapie toe te passen bij MO-problemen in TS, of wordt er 

hierdoor enkel bijgedragen aan meer resistentie bij de pathogenen? Is er een effect op de snelheid van 

het opklaren van de MO-pathologie? Is er een effect op het ontstaan van chronische of recurrente MO-

pathologie en is er een effect op het HL op latere leeftijd? Hoe vaak dient er te worden opgevolgd bij 

patiënten met of zonder voorgeschiedenis van MO-pathologie? En bij patiënten met of zonder 

aanwezigheid van SNHL? Hoe lang dient te worden opgevolgd tot het klaren van de MO-effusie na 

een episode van AOM? Dit is allemaal nog niet onderzocht. 

 

- Gerandomiseerde gecontroleerde studies naar het effect van andere maatregelen zoals vaccinatie 

tegen pneumokokken of virale pathogenen, of misschien zelfs naar het effect van xylitol kauwgum 

zouden hier ook hun nut kunnen hebben. 

 

- De studie van Davenport et al. (18) werd uitgevoerd op een jonge populatie met een vrij korte 

opvolgingsduur (2 jaar). Zo zou een langere opvolging van de cohortes in deze studie, met dan een 

populatiegrootte die wel op de onderzochte eindpunten is berekend, nog meer duidelijkheid geven van 

het effect van GH-therapie op MO-pathologie en CHL. Langere opvolging zou ook beter kunnen 

aantonen of er ook een effect zichtbaar is op het SNHL van GH.  

Prospectief onderzoek naar het effect van oestrogeensubstitutie therapie op MO-pathologie of SNHL 

in TS is ook nog niet gebeurd.  

Gezien het grote belang van GH-therapie en oestrogeensubstitutie therapie in TS kan de haalbaarheid 

van dergelijk onderzoek echter wel in vraag worden gesteld. 

 

In ieder geval is er dus nog genoeg ruimte voor toekomstig onderzoek naar zowel de NKO-problemen 

op zich in TS, als naar mogelijkheden van behandeling en opvolging.  
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7. CONCLUSIE 
 

7.1. Algemene conclusie 

Hoewel de resultaten in de literatuur niet volkomen eenduidig zijn en de validiteit van de verschillende 

studies kritisch dient te worden bekeken, kan wel het volgende worden besloten. Patiënten met TS zijn 

belast met een grote aanleg voor problematische MO-pathologie en vervroegd optreden van SNHL. De 

MO-pathologie komt vaak al op in de vroege kindertijd voor en eenmaal aanwezig, blijft ze vaak 

hardnekkig met een neiging tot het ontstaan van recurrente of chronische OM, die kan duren tot in de 

puberteit of zelfs langer. Deze MO-pathologie leidt tot ernstige sequelae, waardoor in TS een hogere 

prevalentie en incidentie van pathologisch TV, cholesteatoom, CHL, en ingrijpende otologische 

chirurgie wordt gezien. TS-patiënten hebben het vooral moeilijk met non-verbaal leren. Het CHL kan 

dan ook belangrijke implicaties hebben op de verbale en intellectuele ontwikkeling van deze kinderen. 

Het SNHL komt vaak bilateraal voor en kan bestaan uit een MF-dip, met piekdrempel in de buurt van 

2kHz, een HF-HL dat samen met de dip kan voorkomen, maar er kunnen ook andere, minder typische 

audiometrische patronen van HL bij TS-patiënten voorkomen. Het SNHL begint in de tweede of derde 

levensdecade maar kan ook reeds op zeer jonge leeftijd voorkomen. Dit SNHL kan leiden tot een 

vervroegde ouderdomsslechthorendheid en ernstige implicaties hebben op het sociaal functioneren van 

deze patiënten. In TS wordt zo een hogere prevalentie van nood aan een hoortoestel gezien. 

Tot op heden is de enige mogelijke behandeling van het HL in TS het strikt en agressief behandelen 

van de MO-problemen en strikte opvolging van zowel MO-functie als het gehoor. Ook bij patiënten 

zonder een positieve voorgeschiedenis van NKO-lijden dient het gehoor te worden opgevolgd. Van 

GH-therapie en oestrogeensubstitutie therapie is tot op vandaag nog geen enkel bewijs van effect op de 

NKO-problemen. Noch op de MO-pathologie, noch op het SNHL. 

De NKO-problemen in TS, zowel de MO-pathologie als het SNHL, blijken aan karyotype 

geassocieerd te zijn. De NKO-problemen komen in grotere mate voor in deze karyotypes waar een 

volledige afwezigheid van de p-arm van het tweede X-chromosoom wordt gezien. Dit zijn 

voornamelijk de karyotypes 45X, 46Xi(Xq), 46Xdel(Xp) of combinaties van deze. 

 

7.2. Richtlijnen voor de aanpak van de TS-patiënt met NKO-problemen 

7.2.1. Rol van de huisarts 

Steeds meer wordt terecht gepleit voor behandeling en opvolging van TS-patiënten in gespecialiseerde 

centra waar multidisciplinair wordt gewerkt en voor elke patiënt een individueel behandelings- en 

opvolgingsschema wordt opgesteld (1, 28, 5, 10, 42, 40, 43). Toch kan de huisarts ook een belangrijke 

rol spelen in de opvolging en begeleiding van de patiënt en haar ouders. Denk hierbij in het bijzonder 

aan het moment waar de diagnose aan het licht komt en gespecialiseerde zorg moet worden gezocht. 

De meer persoonlijke relatie die de huisarts heeft met zijn patiënt kan een reden zijn waarom, zeker in 
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het begin, de huisarts eerste aanspreekpunt is voor verdere duiding of uiting van ongerustheden. Het 

kan ook goed zijn dat de huisarts de eerste is die de diagnose vermoedt, of zou moeten vermoeden. 

Enige kennis van het syndroom en de belangrijke diagnostische criteria is dan ook op zijn plaats.  

Door de steeds betere behandelingstechnieken in de verschillende domeinen van de geneeskunde, 

zullen we ook te maken krijgen met een steeds ouder wordende populatie TS-patiënten. In een oudere 

populatie TS-patiënten zullen, vaker dan in de algemene populatie, aandoeningen worden aangetroffen 

die het sociaal functioneren bemoeilijken, zoals slechthorendheid of doofheid. Dit is in TS nog eens zo 

belangrijk daar vele van de patiënten ongehuwd en bijgevolg kinderloos blijven. Hierdoor zal de nood 

aan coördinatie van de zorg alleen maar belangrijker worden en hier kan ook de Huisarts een 

belangrijke rol spelen.  

 

7.2.2. Rol van de NKO-arts 

Naast de huisarts kan het ook de NKO-arts zijn die de diagnose van TS vermoedt of zou moeten 

vermoeden. Elke NKO-arts zou dan ook grondige kennis moeten hebben van de associatie tussen TS 

en oor- en gehoorsaandoeningen en in staat moeten zijn de ouders of de patiënt van degelijke uitleg te 

voorzien. Er wordt aangeraden dat NKO-artsen uit de tweede lijn doorverwijzen naar een 

gespecialiseerd tertiair centrum waar een multidisciplinair team de TS-patiënt een behandeling op 

maat aanbiedt. De NKO-arts in een dergelijk team maakt de patiënt of haar ouders bewust van de 

aanleg van TS-patiënten voor ernstige MO-pathologie en SNHL. Geeft uitleg en advies over de 

eventuele nood aan een hoortoestel op jongere leeftijd, staat in voor een strikte behandeling van de 

MO-pathologie en behandelt de chronische of recurrente OM en de eventuele sequelae. De NKO-arts 

coördineert de audiometrische opvolging en zorgt dat de patiënt zo vlug mogelijk wordt geholpen met 

een hoortoestel, indien nodig. 

 

7.2.3. Richtlijnen 

Op basis van deze literatuurstudie zijn volgende richtlijnen opgesteld betreffende de aanpak van de 

NKO-problemen bij de TS-patiënt. Eerst worden algemene richtlijnen gegeven die van toepassing zijn 

op zowel de huisarts als de NKO-arts. Daarna worden apart richtlijnen gegeven specifiek voor de 

huisarts en specifiek voor de NKO-arts.  

  

Betreffende de diagnose van TS: 

Gezien het best zo vlug mogelijk met GH-therapie en tijdig met oestrogeensubstitutie therapie 

wordt gestart, en vele aandoeningen het best zo vroeg mogelijk worden behandeld, is een vroege 

diagnose van TS zeer belangrijk. De NKO-problemen kunnen helpen bij het stellen van de 

diagnose van TS.  

- Bij minder uitgesproken fenotype kan een opvallende aanwezigheid van MO-problemen of 

van de craniofaciale aandoeningen, zoals een ogivaal verhemelte of laaggeplaatste oren, een 
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reden zijn tot vermoeden van diagnose. Zeker indien de patiënt eerder klein is voor haar 

leeftijd of indien er een uitblijven is van de puberteit. Ook de combinatie van oor- en 

gehoorproblemen in een patiënte met interne problematiek zoals schildklierlijden, afwijkingen 

van hart en grote bloedvaten is een reden tot vermoeden van de diagnose. In deze gevallen is 

er indicatie voor doorverwijzing naar een endocrinoloog of pediater en is een karyotypering 

aan de orde.  

- Voor andere indicaties van karyotypering wordt verwezen naar Bondy et al. (1). 

 

Betreffende de behandeling: 

Het is van groot belang dat in TS de MO-problemen worden herkend, strikt en agressief worden 

behandeld en ook het gehoor consequent wordt opgevolgd. Wegens het effect van HL op de taal- 

en cognitieve ontwikkeling, en het sociaal functioneren, dient de TS-patiënt, indien nodig, zo vlug 

mogelijk van een hoorapparaat te worden voorzien. 

- Bespreek de diagnose met de ouders en met de patiënt zelf vanaf het moment dat deze laatste 

daar oud genoeg voor is.  

- Benadruk de aanleg tot MO-problemen en wijs de patiënt of de ouders op omgevingsfactoren 

die het risico op OM verhogen. De belangrijkste omgevingsfactoren die het risico op OM 

verhogen zijn passief roken, flesvoeding en verblijf in kinderopvang (42). 

- Maak de ouders en de patiënt bewust van het gestegen risico op SNHL en wijs op de gevaren 

van regelmatige blootstelling aan lawaai. Geef ook informatie over de eventuele eerdere nood 

aan een hoortoestel. 

- Denk bij slechte taalontwikkeling of leerstoornissen ook steeds aan de mogelijkheid van MO-

pathologie. 

- Strikte en agressieve behandeling van MO-problemen wordt aangeraden. Hoewel het nog niet 

is onderzocht of een minder restrictieve houding ten opzichte van het voorschrijven van 

antibiotica in TS snellere resolutie van OM geeft, noch of er positief effect is op het ontstaan 

van CHL of andere sequelae, wordt hier wel aangeraden vlugger behandeling met antibiotica 

op te starten.  

- Zorg ook voor een strikte behandeling van andere aandoeningen die de kans op MO-

pathologie verhogen zoals allergie, reflux, … 

- Bij verdere opvolging en behandeling kan rekening worden gehouden met het hogere risico bij 

karyotypes waar de p-arm van het tweede X-chromosoom afwezig is. 

 

Specifiek voor de huisarts 

- Bij de diagnose van TS dient een grondige otoscopie en audiometrie te gebeuren. 

Doorverwijzing naar een NKO-arts of nog liever naar een tertiair centrum, gespecialiseerd in 

TS (zodat ook andere belangrijke aandoeningen kunnen worden onderzocht) is dus 
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noodzakelijk. Hier is ook een grondige uitleg van de (mogelijke) MO-problemen in TS en de 

mogelijkheid van vervroegd HL aan de orde.  

- Voer bij elk bezoek van of aan de patiënt een otoscopie uit. 

- Na een episode van AOM wordt evaluatie van het persisteren van vocht in het MO tot 6-10 

weken na de episode aanbevolen, zodat men zeker kan zijn dat de MO-effusie is geklaard. 

Indien MO-effusie langer dan drie maanden blijft bestaan, is verwijzing naar een NKO-arts 

noodzakelijk. (1). Dit kan ook eerder gezien de grotere ernst van MO-pathologie in TS.  

 

Specifiek voor de NKO-arts 

- bij diagnose dient de patiënt grondig te worden onderzocht op NKO-gebied. Er gebeurt een 

grondig otoscopisch onderzoek, met voorkeur voor pneumatische otoscopie en 

tympanometrie. Ook een grondige audiometrie wordt uitgevoerd. Bij voorkeur gebeurt een 

audiometrie waar ook verhoogde gehoorsdrempels onder de 20 dB worden gedetecteerd. 

- Bij elk bezoek van de patiënt wordt een otoscopie uitgevoerd. Tot de leeftijd van 7-8 jaar 

wordt een jaarlijks otoscopisch onderzoek aanbevolen, met voorkeur voor pneumatische 

otoscopie en tympanometrie. Bij voorgeschiedenis van OM wordt dit langer gedaan (1). In 

ieder geval wordt aangeraden om na de leeftijd van 7-8 jaar op zijn minst telkens een 

otoscopie te verrichten wanneer de patiënt wordt gezien voor audiometrisch onderzoek. 

- Na een episode van AOM wordt evaluatie van het persisteren van vocht in het MO tot 6-10 

weken na de episode aanbevolen, zodat zeker is dat de MO-effusie is geklaard. (1) 

- Bij OM dient vlugger te worden overgegaan tot paracentese of het plaatsen van buisjes dan in 

de algemene populatie. 

- Audiometrie wordt minstens jaarlijks uitgevoerd indien een voorgeschiedenis van OM of HL 

aanwezig is. Bij afwezigheid van een voorgeschiedenis van OM of HL is audiometrie elke 2-3 

jaar voldoende (1). 

- Bij aanwezigheid van gehoorverlies van meer dan 20 dB, dienen de mogelijkheden van een 

hoortoestel meer in detail te worden besproken. In België wordt een hoortoestel terugbetaald 

vanaf een gehoorverlies van 40dB. 
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BIJLAGE 
 

In bijlage de twee tabellen waar in de belangrijkste resultaten uit de literatuur zijn gebundeld.  

 

Tabel 1 bundelt de belangrijkste resultaten betreffende MO-pathologie, craniofaciale en  

oorschelpafwijkingen in TS. 

 

Tabel 2 bundelt de belangrijkste resultaten betreffende SNHL in TS. 

 



 

  

Tabel 1: Overzicht van de literatuur betreffende Middenoorproblemen in TS 
Auteurs Aantal Leeftijd Middenoorpathologie 

in VG  
MO-chirurgie CHL/

MHL 
Buitenoor- en 
craniofaciale  
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Szpunar & 
Rybak (1968) 
(44) 

 
10 

 
7j-16j 

 
100% (duidelijk te zien 
bij otoscopie) 
30%: één aanval van 
AOM in VG. 
70%: chronische OM 

 
Mastoïd-
operatie: 20% 

 
MHL: 
56% 

 
- Laagstaande 
oorschelp: 30% 
- Micrognathie: 
30% 
- Ogivaal 
verhemelte: 80% 
- Submuceuze 
palatoschisis: 10% 
-  Gespleten uvula: 
20% 
 

 
- Radiologie rotsbeen: 
50% acellulair 
mastoïd, 40% 
hypocellulair 
mastoïd, 10% Matige 
pneumatisatie 
mastoïd. In 90% 
mastoïd bilateraal 
symmetrisch 
 

 
- Oorsprong populatie onduidelijk 
- VG via anamnese ouders 
- Audiologie slechts bij 9 patiënten 
 

Anderson e.a. 
(1969) (11) 

79 2w -71j 
(gem. 
22,5j) 

3/79: geen info 
68%: 1 of meer MO 
infecties waarvoor 
raadpleging arts 
 

- Hospitalisatie: 
22% 
- MO-chirurgie: 
5% 

CHL: 
10% 
MHL: 
11%  

Cefalometrsiche 
analyse (bij 45 
patiënten): Laag 
geplaatste oren in 
TS.  

- Radiologie rotsbeen 
(in 11 patiënten): 
45% hypocellulair 

- Tomografie van de 
cochlea (bij 10 
patiënten): normale 
cochlea bij alle 10 

- analyse vestibulaire 
functie: geen 
significant verschil 
met alg. populatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Oorsprong populatie onduidelijk 
- VG via anamnese en waar 
mogelijk dossier 

- Vgl. met algemene populatie 



 

  

Auteurs Aantal Leeftijd Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Leheup e.a. 
(1988) (45) 

 
30 

 
10m-24j 

 
85% van de 
geobserveerde TV 
aangetast door MO-
pathologie 

 
- Diabolo’s: 
13% van de 
oren. 
- Tympano-
plastie of 
mastoïdoperatie: 
10% van de 
oren. 

 
CHL: 
47% 

 
- Abnormale 
plaatsing of vorm 
oorschelp: 70% 
(laaggeplaatste 
oren in 23%) 
- Ogivaal 
verhemelte: 30% 
- Submuceuze 
palatoschisis: 17% 
- Micrognathie: 
17% 
 

 
- Tympanometrie (bij 
12 patiënten): 58% 
afwijkend 
- Radiologie Mastoïd: 
afwijkende 
pneumatisatie in 53% 
- vonden geen 
associatie tussen 
karyotype en ernst en 
‘ancienneté’ van de 
NKO-problemen. 

 
- Populatie gerekruteerd uit een 
pediatrische kliniek 

- VG MO-problemen o.b.v. 
uitzicht TV op otoscopie 

Watkin 
(1989) (39) 

24 18m-27j 
(gem.: 
10j4m) 

MO-pathologie van langer 
dan 3 maanden: 83% 
OME (> 3m en < 2j): 38% 
OME (> 2j): 29% 
CSOM: 17% 

38% 
- Diabolo’s: 
13% 
- Meerdere 
operatieve 
procedures: 25% 
(waarvan 1 ook 
mastoïdectomie) 
 

MHL: 
13% 

Abnormale 
morfologie 
oorschelp: 58% 
Laaggeplaatste 
oren: 38% 

/ - Populatie uit hospitalen, scholen 
en “community health centres”  
- VG via anamnese en dossier 

Sculerati e.a. 
(1990) (55) 

22 3J-38j 
(16/22 
waren 
tieners) 

herhaalde OM: 82% 
OME tijdens onderzoek: 
45% 
CSOM: 5% 
Aangetast TV: 23% 
Cholesteatoom: 9% 

- Myringotomie 
of diabolo’s: 
50% 
- Adenoïd-
ectomie en/of 
tonsillectomie:  
18% 
- Tympano-
plastie: 9% 
- Tympano-
mastoïdectomie: 
9% 

CHL: 
36% 
MHL: 
23% 

Ogivaal 
verhemelte: 72% 
Submuceuze 
palatoschisis: 5%  

- CT os temporale 
(bij 8 patiënten): 38% 
mastoïden 
sclerotisch. Bij allen 
normaal otic capsule. 
Waar coronale 
sneden: allen naar 
omlaag hellende 
gehoorgangen. 
- nasaal onderzoek: 
18% rhinitis tijdens 
onderzoek met nasale 
poliep in 1 subject 

- Populatie gerekruteerd uit 
endocrinologische kliniek. Oudere 
patiënten die niet meer werden 
gezien, werden ook aangeschreven. 
2 patiënten uit een NKO-kliniek 
- VG via anamnese en dossier 



 

  

Auteurs Aantal Leeftijd Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Hultcrantz 
e.a. (1994) 
(12) 

 
44 

 
36j-67j 
(mediaan: 
45,5j) 

 
52% 

 
Radicale 
mastoïdectomie: 
5% 

 
CHL: 
0% 
MHL: 
12% 

 
/ 

 
- Hoortoestel: 27% 
(12/44 waarvan 3/12 
bilateraal) 
- Tinnitus, moeite 
verstaan spraak in 
luide of stille 
omgeving: 59% 
-Storende vertigo van 
vermoedelijk 
vestibulaire 
oorsprong: 7%  
 

 
- Populatie random binnen de 
leeftijdscategorie. 
- VG via anamnese 
- vgl. met algemene populatie 
- 23% had 1of 2 dichte 
familieleden met hoorproblemen 
voor de leeftijd van 65j. 
- Blootgesteld aan lawaai op werk: 
7% 
- Hebben HRT gehad: 43% 

Sculerati e.a. 
(1996) (61) 

24 3j-62j 
(gem.: 
31j) 

Problematische OM: 88% 
(100% van de patiënten 
<14j. In 10 van de 16 
>25j persisteert MO-
pathologie tot in 
volwassenheid) 
Cholesteatoom: 13% 
 

Myringotomie 
en diabolo’s: 
29% 
- Tympano-
mastoïdectomie: 
13% 

CHL: 
4% 
MHL: 
17% 

/ - Geen associatie 
tussen parentale 
oorsprong intacte X-
chromosoom en OM 
- 54% heeft 
hoortoestel nodig 

- populatie gerekruteerd via oproep 
in tijdschrift van TS society of the 
United States. 
- VG via vragenlijst 
 

Hultcrantz & 
Sylvén 
(1997) (17) 

40 16j-34j 
(mediaan: 
24,4j) 

68% / CHL: 
0% 
MHL: 
8% 

/ - 5% draagt hoor-
toestel 
- Tinnitus of vertigo: 
0%  

- Populatie bestaat uit 40 
opeenvolgende TS patiënten die 
naar de NKO-kliniek werden 
doorverwezen. 
- VG via anamnese 
- Niemand blootgesteld aan lawaai. 
- HRT in 92% 
- In 5 patiënten was een erfelijke 
vorm van gehoorverlies aanwezig 
- Vgl. met algemene populatie. 
 
 
 
 
 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/ 
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Stenberg e.a. 
(1998) (18) 

 
56 

 
4j-15j 
(gem. 
10,3j) 

 
- Recurrente AOM en 
OME: 61% 
- Pathologie van het TV: 
57% 

 
Diabolo’s: 32%  

 
CHL: 
44% 
 

 
- Oorschelp-
afwijkingen of 
laaggeplaatste 
oren: 23%  
- Abnormale 
gehoorgang: 11% 

 
- Correlatie tussen 
karyotype en rec. 
AOM (meer bij 45X 
en 45X/46Xi(Xq)), 
maar groepen te klein 
voor statistische 
analyse 
- 4% had 
hoorapparaat nodig. 
 

 
- Populatie: alle gekende meisjes 
met TS uit Göteborg area. 
- VG via anamnese. 
- duidelijke definities van rec. OM, 
en verschillende patronen van HL. 
-Audiometrie bij slechts 52 
patiënten. 

Barrenäs e.a. 
(1999) (47) 

115 4j-60j - Recurrente OM: 68% 
- Abnormale tympano-
metrie: 51% van de 
patiënten van 10j of 
jonger. 

11% CHL: 
26% 
(allen 
hadden 
VG 
rec. 
OM) 

35% oorschelp-
afwijkingen. 
(Bestaande uit: 
- laaggeplaatste 
oren 
- Vernauwing 
gehoorgang 
- komvormige 
oorschelpen 
- afstaande oren) 
 

- Een dosis-response 
relatie tussen 
karyotype en 
gehoorfunctie werd 
gevonden.   
- 18% draagt 
hoortoestel 
- Karyotypes 45X en 
45X/46Xi(Xq) 
hebben 3x meer kans 
op buitenoor-
afwijkingen en CHL, 
en 2x meer kans op 
OM dan andere 
karyotypes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Populatie gerekruteerd uit 
klinieken voor endocrinologie en 
gynaecologie en via de TS-
gemeenschap 
- Degelijke statistische 
onderbouwing. 
- 90% onder ERT 
- Patiënten < 30j onder ERT en 
GHT 
- Vergelijking met controle-
populatie 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/ 
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Barrenäs 
e.a.(2000) 
(48) 

 
119 

 
4j-73j 
(gem.: 
24j) 

 
- OM: 70% 
- Abnormale tympano-
metrie: 51% van de 
patiënten van 10j of 
jonger. 

 
10% 

 
CHL: 
26% 

 
41% oorschelp-
afwijkingen 

 
- 12% draagt 
hoortoestel 
- correlatie oor-
schelpafwijkingen, 
maar niet OM met 
proportie 45X-cellen 
- correlatie tussen 
MO-problemen, maar 
niet 
oorschelpafwijkingen 
en IGF-I spiegel 
 

 
- populatie gerekruteerd uit 
hospitalen en via krantje TS-
gemeenschap. 
- VG via anamnese 
- 90% onder ERT 
- patiënten < 30j onder ERT en 
GHT 
- Degelijke statistische 
onderbouwing. 

Güngör e.a. 
(2000) (49) 

38 6j-38j 
(gem.: 
21j) 

- MO-infectie: 68% 
- persisterende MO-
infectie: 26% 
- Bilateraal pathologische 
TV: 71% 
- Unilateraal 
pathologische TV: 11% 

26% 
Tonsillectomie:
18% 
Tympanoplastie: 
8% 

CHL: 
11% 
MHL: 
21% 
(van 
de 
oren) 

o.a.: - prominente 
oorschelpen: 53% 
- ogivaal 
verhemelte: 66% 
- laaggeplaatste 
oren: 16% 
- micrognathie: 
34%  
 

- Hoogfrequente 
audiologie (8kHz-
18kHz): 98,7% van 
de onderzochte oren 
vertoont HL in deze 
frequentieregio 
-BERA 

- populatie gerekruteerd uit een 
gekende pool TS-patiënten, via 
brief. 
-VG via anamnese 
- vgl. met normale controles 

Hultcrantz 
(2003) (50) 

143 4j-68j 
(gem.: 
34,6j) 

OM: 61% 
Pathologisch TV in bijna 
100% 

Diabolo’s: 32%  / 30%-50% -Immuun-
histochemische 
kleuring voor ER in 
BO: ER zijn 
aanwezig in BO mens 
-27% had hoortoestel 
nodig 
-Correlatie tussen 
karyotype 45X en 
45X/46Xi(Xq) en 
MF-dip. 
 
 
 

- Populatie gerekruteerd uit grote 
pool gekende TS patiënten via 
questionnaire.  
- Vgl. met normale controles. 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/ 
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Serra e.a. 
(2003) (51) 

 
21 

 
6j-25j 
(gem.: 
15j8m) 

 
- OM, minstens 1 episode: 
29% 
- Recurrente OM: 19% 
- MO-pathologie op 
moment van onderzoek: 
33% 
-Perforatie TV: 10% 

 
- Adenoïd-
ectomie: 29% 
- Adeno-
tonsillectomie: 
10% 
-Tonsillectomie: 
19%  
- Diabolo’s: 
10% 

 
CHL: 
43% 
MHL: 
10% 

 
-Oorschelp 
afwijkingen: over 
de 50% 
-Ogivaal 
verhemelte: 50%  

 
-Hypertrofie 
neusslijmvlies: 76% 
- monolaterale 
rhinosinusitis: 10% 
-Allergische rhinitis 
met neuspoliepen: 
5% 
- Tympanometrie: 
abnormaal in 58% 
-TEOAE: antwoord 
afwezig: 71% 
- CT bij 4 patiënten 
met episodes van rec. 
OM: 100% opaciteit 
in mastoïden en 
partiële ventilatie in 
MO.  
 

 
- Populatie gerekruteerd uit een 
pediatrische kliniek 

Beckman e.a. 
(2004) (60) 

113 15j-52j 
(gem.: 
27j) 

33%  / CHL 
& 
MHL: 
19% 

/ / - populatie uit een 
interdisciplinaire kliniek 
- VG via questionnaire of 
anamnese 
- Vgl. met normale controles 
- Duidelijke definities van patronen 
van HL 
- Degelijke statistische 
onderbouwing. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/ 
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Ostberg e.a. 
(2004) (16) 

 
138 

 
16j-67j 
(mediaan: 
29j) 

 
56% 
- TV-perforatie: 21% 

 
- Diabolo’s: 
35% 
- Tonsillectomie 
en/of 
adenoïdectomie: 
53% 

 
CHL: 
19% 

 
/ 

 
- Effect ERT en GHT 
op gehoor: geen 
effect, noch voor 
CHL noch voor 
SNHL. 
- CHL, maar niet 
SNHL geassocieerd 
met karyotype 45X 
en met OM. 
- Hoortoestel: 18% 
 

 
- Populatie gerekruteerd uit de TS 
patiënten die een gespecialiseerde 
TS-kliniek bezochten. 
- Degelijke statistische 
onderbouwing 
- VG via anamnese en dossier 

Dhooghe e.a. 
(2005) (15) 

41 mediaan: 
24j 

- Chronische of recurrente 
OM: 66% van de 
patiënten. 
- >4 episodes van 
OM/jaar: 45% 
Pathologische TV: 62% 
van de oren 

- Myringotomie 
en/of diabolo: 
45% 
-Tonsillectomie: 
44% 
- Adenotomie: 
56% 
- tympanoplastie 
of Tympano-
mastoïdectomie: 
13% 

CHL: 
21%  
van de 
oren 
MHL: 
6% 
van de 
oren 

Oorschelp-
afwijkingen: 34% 

- CT os temporale bij 
27 patiënten:  
Verminderde 
pneumatisatie 
mastoïd: 37% 
Geen malformatie 
gehoorbeentjes 
Geen malformatie 
binnenoor 
- hoortoestel: 7% 
- Karyotype bij17 
patiënten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- populatie gerekruteerd uit TS 
patiënten uit een pediatrische 
kliniek, NKO kliniek, genetische 
afdeling en leden van de Belgische 
TS gemeenschap. 
- VG via questionnaire en dossier. 
- Respons < 80% 
- Betrouwbare audiologie bij 40 
patiënten.  
- Duidelijke definiëring HL en 
audiologische patronen. 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/ 
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Morimoto 
e.a. (2006) 
(71) 

 
33 

 
8j-40j 
 

 
54% 
AOM: 27% 
Recurrente OM: 9% 
OME: 12% 
Cholesteatoom: 6% 

 
/ 

 
CHL: 
21% 

 
/ 

 
- Tympanometrie: in 
33% afwijkend 
- DPOAE: 47% van 
de oren niet 
responsief (of 75% 
van de patiënten met 
HF-HL) 
- TEOAE: 42% van 
de oren niet 
responsief (of 75% 
van de patiënten met 
HF-HL) 
- De HF 
gehoordrempels 
correleerden met 
leeftijd (corelatie 
meer uitgesproken in 
45X) en 
lichaamslengte 
- Geen correlatie 
tussen gehoordrempel 
voor HF en 
oestrogeenspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Populatie: patiënten die waren 
verwezen naar een NKO-kliniek 
- Vgl. met normale controles 
- hormoonsupplement therapie: 
61%  



 

  

Auteurs aantal leeftijd Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
King e.a. 
(2007) (67) 

 
200 
  
(393 
oren 
werden 
audio-
logisch 
getest) 

 
7j-61j 
(gem.: 
27,9j) 

 
/ 

 
/ 

 
CHL: 
9% 
van de 
oren 
MHL: 
3% 
van de 
oren 

 
/ 

 
- Tympanometrie: in 
38% van de oren 
abnormaal 
- gehoor drempels 
voor luchtgeleiding, 
maar niet de 
sensoriële drempels, 
waren significant 
slechter in de 
46XdelXp en 
46Xi(Xq) groep dan 
in 46XdelXq. 
- Er werden geen 
associaties met 
karyotype voor 
tympanometrie, VG 
van OM, 
oorschelpafwijkingen 
of webbed neck 
gevonden. 
- luchtgeleiding was 
significant slechter in 
de GH groep. Het 
verschil was niet 
significant voor 
sensoriële drempels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Populatie gerekruteerd uit een 
genotype-fenotype studie van TS 
in het NIH clinical center. 
- Inclusiecriteria: 7j of ouder zijn, 
fenotypische kenmerken van TS 
hebben, minder dan 30% normale 
cellen op een 50-cel bloed-
karyotype en euthyreoïde status. 
- 24% had GHT gekregen of kreeg 
er nog. 
- Duidelijke definities van 
gehoorafwijkingen en categorieën.  
- Vgl. met normale controles. 



 

  

Auteurs Aantal Leeftijd Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Bergamaschi 
e.a. (2008) 
(65) 

 
173 

 
3j-24j 
(gem. 18j) 

 
- OME: 21% 
- TV perforatie en andere 
niet evolutieve tympano-
ossiculaire laesies: 4% 
- retraction pocket: 8% 
- cholesteatoom: 6% 
(bilateraal in 90%) 
MO-afwijkingen 
bilateraal in 88% 

 
25% 
- adeno-
tonsillectomie: 
8% 
- adeno-
tonsillectomie 
en diabolo’s: 
11% 
- Myringo-
plastie: 1%  
- Mastoid-
ectomie: 6% 
 

 
39% 

 
/ 

 
- Geen associatie 
gevonden tussen HL 
en GHT en ERT. Ook 
geen correlatie met 
karyotype gevonden. 
- Statistische 
correlatie tussen CHL 
en karyotype en 
craniofaciale af-
wijkingen, maar niet 
andere TS stigmata of 
therapieën.   

 
- Populatie gerekruteerd uit 3 
pediatrische klinieken 
- GHT: 72% 
- ERT: 17% 
- geen GHT noch ERT: 9% 
- onbekend: 2% 

Makishima 
e.a. (2009) 
(46) 

91 7j-61j 
(gem.: 
28,7j) 

Chronische of recurrente 
OM: 76% 

/  91% 
- Dysmorf 
verhemelte: 68% 
- oorschelp-
afwijkingen: 53% 
- pterygium colli: 
38% 
- lage haarlijn 
posterieur: 73% 
- laaggeplaatste 
oren: 37% 
- micrognathie: 
24% 
 

- patiënten met 1 of 
meer van de 
volgende: chron. Of 
rec. OM, dysmorf 
verhemelte, SNHL: 
99% 
- CT os temporale 
van eerste 14 
patiënten: allen 
normaal, hoewel 2 
patiënten met 
hypoplastisch lateraal 
semicirculaire 
kanalen. 
- geen sign. 
Associatie tussen 
aan- of afwezigheid 
van externe 
craniofaciale tekenen 
en OM, SNHL of 
palatale dysmorfie.  

- Populatie gerekruteerd uit een 
genotype-fenotype studie van TS 
in het NIH clinical center. 
- Inclusiecriteria: fenotypische 
kenmerken van TS hebben, minder 
dan 30% normale cellen op een 50-
cel bloed-karyotype. 
- VG via questionnaire en dossier. 
 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  Middenoorpathologie 
in VG 

MO-chirurgie CHL/
MHL 

Buitenoor- en 
craniofaciale 
afwijkingen 

Andere 
onderzoeken 

Opmerkingen 

 
Parkin & 
Walker 
(2009) (68) 

 
23 

 
10m-21j 
(gem.: 
10j4m) 

 
- Recurrente OM (al dan 
niet OME): 91% 
- Pathologische TV: 35% 

 
- Diabolo’s: 
57% 
- Radicale 
mastoïdectomie: 
4% 
 

 
/ 

 
/ 

 
- Correlatie tussen 
karyotype en TS 
fenotype. 

 
- populatie gerekruteerd uit een 
tertiaire NKO-kliniek. 
- VG via anamnese en dossier 

Hall e.a. 
(2009) (17) 

178 Gem.: 4,7j - 18% 
- 10%: doorverwezen naar 
NKO-kliniek 
- MEE: 8% 
- pathologisch TV: 8% 
- cholesteatoom: 3% 

- 10% (allen die 
werden 
doorverwezen 
naar NKO-
kliniek): 
- Diabolo’s: 
10% 
- tympano-
plastie: 3% 
-tympano-
mastoïdectomie: 
2% 
 

CHL: 
10% 
MHL: 
2% 

(enkel gegevens 
van de 18 
patiënten 
doorverwezen naar 
NKO-kliniek.) 
- afwijkingen 
buitenoor: 11% 
- verhemelte 
afwijkingen: 11% 

- Onderzoek naar de 
aspecten van 
chirurgische 
behandeling van MO 
pathologie in een 
pediatrische TS 
populatie 
- CT os temporale (in 
6 patiënten): bij allen 
normaal 

- Populatie: alle patiënten die zijn 
behandeld in een tertiaire 
pediatrische kliniek tussen 1997-
2007  
- Retrospectieve studie gebaseerd 
op dossiergegevens 

Davenport 
e.a. (2010) 
(18) 

88 9m-4j 
(gem.: 
1,98j) 

- Recurrente MO-infectie: 
57% 
- Cholesteatoom: 1% 
- Mastoïditis: 1% 
(- blootstelling aan 
ototoxische drugs: 8%) 
  

- Diabolo’s: 
33% 
- tonsillectomie: 
3% 
- adenoïd-
ectomie: 3% 
 

/ 14% - tympanometrie: 
64% abnormaal 
- Abnormaal gehoor 
op audiometrie: 27% 
- Geen correlatie 
tussen karyotype en 
de variabelen van 
MO-ziekte, noch 
andere baseline 
variabelen.  
- Geen effect van 
GHT op MO-functie 
of HL.  
 

- 2 jaar, prospectieve, 
gerandomiseerde, open-label, 
multicenter, klinische trial. 
- patiënten met Y-
chromosoommateriaal in hun 
karyotype werden niet in de studie 
opgenomen.  
- De gegevens zijn baseline 
gegevens 

 



 

  

Tabel 2: Overzicht van de literatuur betreffende binnenoorproblemen in TS 
Auteurs Aantal Leeftijd MHL Puur 

SNHL 
Patroon Opmerkingen 

Szpunar & 
Rybak (1968) 
(44) 

10 7j-16j 56% 44% 11% : licht HL voor midden en lage frequenties (100% 
bilateraal symmetrisch) 
33%: licht HL (20-40dB) in midden en hoge frequenties 
(100% bilateraal) 
 

- Oorsprong populatie onduidelijk 
- VG via anamnese ouders 
- Audiologie slechts bij 9 patiënten 
 

Anderson e.a. 
(1969) (11) 

79 2w-71j  
(gem.: 
22,5j) 

11% (22% 
bilateraal) 

53% 42%: MF-dip (67% bilateraal symmetrisch) 
11%: ander patroon (100% bilateraal symmetrisch) 
In de meeste gevallen van MHL bleek een onderliggende 
MF-dip 
 

- Oorsprong populatie onduidelijk 
- VG via anamnese en waar mogelijk dossier 
- Vgl. met algemene populatie 
- Tomografie van de cochlea (bij 10 patiënten): 
normale cochlea bij alle 10 

 
Leheup e.a. 
(1988) (45) 

30 10m-24j / 23% Geen specificaties betreffende patronen van gehoorsverlies. 
In de gevallen met puur SNHL was 100% bilateraal 
symmetrisch. 

- Populatie gerekruteerd uit een pediatrische 
kliniek 

- VG MO-problemen o.b.v. uitzicht TV op 
otoscopie. 

- Vonden geen associatie tussen karyotype en ernst 
en ‘ancienneté’ van de NKO-problemen. 

 
Watkin (1989) 
(39) 

24 18m-27j 
(gem.: 
10j4m) 

13% 29% 17%: MF-dip (100% bilateraal symmetrisch) 
12%: licht hellend HF-HL 
In 33% van de gevallen met MHL vertoonde de 
neurosensoriële component de MF-dip (bilateraal 
symmetrisch) 
 

- Populatie uit hospitalen, scholen en “community 
health centres”  
- VG via anamnese en dossier 

Sculerati e.a. 
(1990) (55) 

22 3j-38j 
(16/22 
waren 
tieners) 

23% 14% SNHL was meestal bilateraal symmetrisch en mild met MF-
dips. Spraakdiscriminatie was excellent in de 21 geteste 
patiënten. 

- Populatie gerekruteerd uit endocrinologische 
kliniek. Oudere patiënten die niet meer werden 
gezien, werden ook aangeschreven. 2 patiënten uit 
een NKO-kliniek 
- VG via anamnese en dossier 
- 2 patiënten met SNHL hadden andere 
risicofactoren voor SNHL (1 virale meningitis en 1 
positieve familiale anamnese). 
- CT os temporale (bij 8 patiënten): bij allen 
normaal otic capsule 
 



 

  

Auteurs Aantal Leeftijd MHL Puur 
SNHL 

Patroon Opmerkingen 

 
Hultcrantz e.a. 
(1994) (12) 

 
44 

 
36j-67j 
(mediaan: 
45,5j) 

 
12% 

 
79% 

 
- MF-dip: 68% (100% bilateraal symmetrisch).  
80% van de gevallen met MHL is bilateraal en doet zich 
voor in de lage frequentie regio (1kHz) 
- De aanwezigheid van de MF-dip correleerde met karyotype 
en was vnl. geassocieerd met het 45X en 45X/46Xi(Xq) 
karyotype. 
 

 
- Populatie random binnen de leeftijdscategorie. 
- VG via anamnese 
- Vgl. met alg. populatie 
- 23% had 1of 2 dichte familieleden met 
hoorproblemen voor de leeftijd van 65j. 
- Blootgesteld aan lawaai op werk: 7% 
- Hebben HRT gehad: 43% 
- Er werd geen aanwijzing gevonden dat HRT het 
gehoorverlies beïnvloedt. 
- 27% draagt hoortoestel 
 

Sculerati e.a. 
(1996) (61) 

24 3j-62j 
(gem.: 
31j) 

17% 50% 
(<14j: 
13% 
>25j: 
88%) 

MF-dip: 25%  
Vlak of LF-HL: 16%  
HF-HL: 21%  

- populatie gerekruteerd via oproep in tijdschrift 
van TS society of the United States. 
- VG via vragenlijst. 
- Er kon geen associatie worden aangetoond tussen 
parentale oorsprong van het intacte X-
chromosoom en gehoorstatus. 
- 54% heeft hoortoestel nodig. 
 

Hultcrantz & 
Sylvén (1997) 
(13) 

40 16j-34j 
(mediaan: 
24,4j) 

8% 45% - MF-dip: 78% (42% van de patiënten met een MF-dip had 
een drempel < 20dB) 
HF-HL: 10% (en dan gecombineerd met de MF-dip) 
- Er werd een correlatie waargenomen tussen de 
aanwezigheid van de MF-dip en karyotype (MF-dip meer 
aanwezig bij de karyotypes 45X en 45X/46Xi(Xq) 

- Populatie bestaat uit 40 opeenvolgende TS 
patiënten die naar de NKO-kliniek werden 
doorverwezen. 
- VG via anamnese 
- Niemand blootgesteld aan lawaai. 
- HRT in 92% 
- In 5 patiënten was een erfelijke vorm van 
gehoorverlies aanwezig 
- Vgl. met algemene populatie. 
- 5% draagt hoortoestel 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  MHL Puur 
SNHL 

Patroon Opmerkingen 

 
Stenberg e.a. 
(1998) (14) 

 
56 

 
4j-15j 
(gem.: 
10,3j) 

 
31% 

 
27% 

 
- MF-dip: 58% (53% van de patiënten met een MF-dip had 
ook een conductieve component) 
- Er wordt niets vermeld over andere patronen van HL 
- Er werd een hogere frequentie van de MF-dip gezien bij 
het 45X karyotype, maar de groepen zijn te klein voor 
statistische analyse. 

 
- Populatie: alle gekende meisjes met TS uit 
Göteborg area. 
- VG via anamnese. 
- duidelijke definities van rec. OM, en 
verschillende patronen van HL. 
-Audiometrie bij slechts 52 patiënten. 
- 4% had hoortoestel nodig. 
 

Barrenäs e.a. 
(1999) (47) 

115 4j-60j / 65% - MF-HL: 10% 
- HF-HL: 17% 
- MF-HL + HF-HL: 39%  
- Een dosis-response relatie tussen graad van verlies van p-
arm van het tweede X-chromosoom en graad van HL. 

- Populatie gerekruteerd uit klinieken voor 
endocrinologie en gynaecologie en via de TS-
gemeenschap 
- Hier werd degelijke statistiek toegepast. 
- 90% onder ERT 
- Patiënten < 30j onder GH- therapie 
- Vergelijking met controlepopulatie 
- 18% draagt hoortoestel. 
 

Barrenäs e.a. 
(2000) (48) 

119 4j-73j 
(gem.: 
24j) 

/ / / - populatie gerekruteerd uit hospitalen en via 
tijdschrift TS-gemeenschap. 
- VG via anamnese 
- 90% onder ERT 
- patiënten < 30j onder ERT en GHT 
- 12% draagt hoortoestel 
- Correlatie tussen SNHL en proportie 45X-cellen. 
- Gehoor correleerde positief met lengte en met 
IGF-I spiegel. 
 

Güngör e.a. 
(2000) (49) 

38 6j-38j 
(gem.: 
20,8j) 

21% van 
de oren 

35% van 
de oren 

- HL in ultra hoge frequenties (6-18kHz): 98,7% van de oren 
- HL in conventionele frequenties (0,125-8kHz): 67% van de 
oren 
- HL in de spraakfrequenties (0,5-2kHz): 0% van de oren 
puur SNHL 

- populatie gerekruteerd uit een gekende pool TS-
patiënten, via brief. 
-VG via anamnese 
- vgl. met normale controles 
- BERA: Pieklatenties van golven I en III groter in 
TS dan in normale controles. 
 
 
 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  MHL Puur 
SNHL 

Patroon Opmerkingen 

 
Hultcrantz 
(2003) (50) 

 
143 

 
4j-68j 
(gem.: 
34,6j) 

 
/ 

 
83% 

 
MF-dip: 83% 

 
- Populatie gerekruteerd uit grote pool gekende TS 
patiënten via questionnaire.  
- Vgl. met normale controles. 
- Immuun-histochemische kleuring voor ER in 
BO: ER zijn aanwezig in BO mens 
- 27% had hoortoestel nodig 
- Correlatie tussen karyotype 45X en 
45X/46Xi(Xq) en MF-dip 
 

Serra e.a. 
(2003) (51) 

21 6j-25j 
(gem.: 
15j8m) 
 

10% 19% / -Populatie gerekruteerd uit een pediatrische kliniek 
-TEOAE: antwoord afwezig: 71% 
 

Beckman e.a. 
(2004) (60) 

113 15j-52j 
(gem.: 
27j) 

CHL & 
MHL: 
19% 

47% - HF-HL: 25% 
- MF-dip: 16% (bilateraal in 78%) 
- Ander patroon van SNHL: 6% 
- Confounding factors: 17% 
14% van de patiënten had asymmetrisch of unilateraal HL 
- CHL en MHL in 77% bilateraal 
- 25% van de patiënten met HF-HL had ook een MF-dip en 
18% had een “notch” op 4kHz. 11% van de patiënten met 
een MF-dip had ook een HF-HL.  
 

- populatie uit een interdisciplinaire kliniek 
- VG via questionnaire of anamnese 
- Vgl. met normale controles 
- Duidelijke definities van patronen van HL 
- Degelijke statistische onderbouwing 

Ostberg e.a. 
(2004) (16) 

138 16j-67j 
(mediaan: 
29j) 

/ 57% / - Populatie gerekruteerd uit de TS patiënten die 
een gespecialiseerde TS-kliniek bezochten. 
- Degelijke statistische onderbouwing 
- VG via anamnese en dossier 
- Geen effect van ERT of GHT op gehoor, noch 
voor CHL noch voor SNHL. 
- CHL, maar niet SNHL geassocieerd met 
karyotype 45X en met OM. 
- Hoortoestel: 18% 
 
 
 
 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  MHL Puur 
SNHL 

Patroon Opmerkingen 

 
Dhooghe e.a. 
(2005) (15) 

 
41 

 
(Mediaan: 
24j) 

 
6% 

 
39% van 
de oren 

 
- Van de groep met SNHL: 50% HF-HL en 26% MF-dip 
- puur SNHL was in 50% bilateraal maar daarom niet 
symmetrisch 
- Van de 6% MHL: 5% overheersend SNHL en 1% 
overheersend CHL 

 
- populatie gerekruteerd uit TS patiënten uit een 
pediatrische kliniek, NKO kliniek, genetische 
afdeling en leden van de Belgische TS 
gemeenschap. 
- VG via questionnaire en dossier.  
- Respons < 80% 
- Duidelijke definiëring HL en audiologische 
patronen 
- Betrouwbare audiologie bij 40 patiënten 
- tinnitus: 28% 
- hoortoestel: 7% 
- Vertigo: 9% 
- CT os temporale bij 27 patiënten:  
Verminderde pneumatisatie mastoïd: 37% 
Geen malformatie gehoorbeentjes 
Geen malformatie binnenoor 
 

Morimoto e.a. 
(2006) (71) 

33 8j-40j / 64% - HF-HL: 61% 
- MF-dip: 3% 

- Populatie: patiënten die waren verwezen naar een 
NKO-kliniek 
- DPOAE: 47% van de oren niet responsief (of 
75% van de patiënten met HF-HL) 
- TEOAE: 42% van de oren niet responsief (of 
75% van de patiënten met HF-HL) 
- De HF gehoordrempels correleerden met leeftijd 
en lichaamslengte. 
- Leeftijdsafhankelijke toename van de HF- 
gehoordrempels was meer uitgesproken in het 45X 
karyotype 
- Geen correlatie tussen gehoordrempel voor HF 
en oestrogeenspiegel 
 
 
 
 
 
 



 

  

Auteurs Aantal Leeftijd  MHL Puur 
SNHL 

Patroon Opmerkingen 

 
King e.a. 
(2007) (67) 

 
200  
 
(393 
oren 
audio-
logisch 
getest) 

 
7j-61j 
(gem.: 
27,9j) 

 
3% van de 
oren 

 
34% van 
de oren 

 
- HF-HL lichtjes dalend: 24% van de oren 
- HF-HL steil dalend: 9% van de oren 
-MF-dip: 8% van de oren 
- LF-HL stijgend: 7% 
- Asymmetrie slechts in 14% van de cohorte. Dus HL was 
vnl. bilateraal en symmetrisch. 
- 24% van de oren met een voorheen nog niet beschreven 
patroon die hier het “turner configuration” wordt genoemd. 
(bilateraal in 33%) 

 
- Populatie gerekruteerd uit een genotype-fenotype 
studie van TS in het NIH clinical center. 
- Inclusiecriteria: 7j of ouder zijn, fenotypische 
kenmerken van TS hebben, minder dan 30% 
normale cellen op een 50-cel bloed-karyotype en 
euthyreoïde status. 
- 24% had GHT gekregen of kreeg er nog. 
- Duidelijke definities van gehoorafwijkingen en 
categorieën.  
- Vgl. met normale controles 
- gehoor drempels voor luchtgeleiding, maar niet 
de sensoriële drempels, waren significant slechter 
in de 46XdelXp en 46Xi(Xq) groep dan in 
46XdelXq. 
- luchtgeleiding was significant slechter in de GH 
groep. Het verschil was niet significant voor 
sensoriële drempels. 
 

Bergamaschi 
e.a. (2008) 
(65) 

173 3j-24j 
(gem.: 
18j) 

CHL of 
MHL: 
39% 

16% - MF-dip: 9% 
- HF-HL: 6% 
- profound congenital HL: 1% 

- Populatie gerekruteerd uit 3 pediatrische 
klinieken 
- GHT: 72% 
- ERT: 17% 
- geen GHT noch ERT: 9% 
- onbekend: 2% 
- SNHL was niet geassocieerd met genotype en 
fenotype, en geen significante associatie tussen 
SNHL en ERT werd gevonden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  MHL Puur 
SNHL 

Patroon Opmerkingen 

 
Makishima 
e.a. (46) 

 
91 

 
7j-61j 
(gem.: 
28,7j) 

 
/ 

 
63% 

 
/ 

 
- Populatie gerekruteerd uit een genotype-fenotype 
studie van TS in het NIH clinical center. 
- Inclusiecriteria: fenotypische kenmerken van TS 
hebben, minder dan 30% normale cellen op een 
50-cel bloed-karyotype. 
- VG via questionnaire en dossier. 
- Geen sign. associatie tussen externe cranio-
faciale tekens en OM, SNHL of palatale dysmorfie 
- CT os temporale van eerste 14 patiënten: allen 
normaal, hoewel 2 patiënten met hypoplastisch 
lateraal semicirculaire kanalen. 
 

Parkin & 
Walker (68) 

23 10m-15j 
(gem.: 
10j4m) 

/ 9% HF-HL: 4% (bilateraal) 
MF-dip: 4% (bilateraal symmetrisch) 
(Positieve familiale anamnese: 4%) 

- populatie gerekruteerd uit een tertiaire NKO-
kliniek. 
- VG via anamnese en dossier 
- Gemiddelde leeftijd van aanvang SNHL: 15j 
 

Hederstierna 
e.a. (2009) 
(69) 

69 Initiële 
leeftijd 
27j-61j 
(gem.: 
43,6j) 

/ / - MF-dip: 29% (initiële meting) - Prospectieve longitudinale studie 
- Populatie gerekruteerd uit een register van alle 
gekende TS patiënten in Stockholm county 
- initiële meting: 1991-2003, follow-up: 1998-
2008 
- Patiënten geboren in 1966 of vroeger, zodat ze 
geen GHT of ERT hadden gehad tijdens kindertijd 
of puberteit. 
- Vgl. met normale controles 
- De gemiddelde snelheid van achteruitgang in alle 
groepen: 0,5-2,2dB/jaar. Het hoogst in de groep 
met een initiële dip vooral (1,6-2,2 dB/j) in de 
hogere frequenties. 
- Deze snelheid van achteruitgang in alle 
subgroepen is vergelijkbaar met deze gezien bij 
70-89 jarige vrouwen in de algemene populatie. 
 
 
 



 

  

Auteurs Aantal  Leeftijd  MHL Puur 
SNHL 

Patroon Opmerkingen 

 
Hall e.a. 
(2009) (17) 

 
178 

 
Gem.: 4,7j 

 
2% 

 
1% 

 
/ 

 
- Populatie: alle patiënten die zijn behandeld in een 
tertiaire pediatrische kliniek tussen 1997-2007  
- Retrospectieve studie gebaseerd op 
dossiergegevens 
- CT os temporale (in 6 patiënten): bij allen 
normaal 
 

 
Davenport e.a. 
(2010) (18) 

 
88 

 
9m-4j 
(gem.: 
1,98j) 

 
/ 

 
2% 

 
/ 

 
- 2 jaar, prospectieve, gerandomiseerde, open-
label, multicenter, klinische trial. 
- patiënten met Y-chromosoommateriaal in hun 
karyotype werden niet in de studie opgenomen.  
- De gegevens zijn baseline gegevens 
- Abnormaal gehoor op audiometrie: 27% 
 

 
 



 

  

 



 

  

 
 

 


