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Het Moebius syndroom 
 
 
Wat is het Moebius syndroom? 
Het Moebius syndroom is een aandoening waarbij kinderen een aangeboren verlamming 
hebben van de spieren die de bewegingen van het gezicht regelen, naast een aangeboren 
verlamming van bepaalde spieren die de oogbewegingen regelen. 
 
Hoe wordt het Moebius syndroom ook wel genoemd? 
Het Moebius syndroom wordt ook wel congenitale faciale diplegie genoemd. De term 
congenitaal betekent aangeboren, faciale is de medische term voor gezicht en diplegie 
betekent een verlamming van zowel aan de rechter als aan de linkerkant. 
Möbius is een van de artsen die dit syndroom beschreven heeft.  
 
Hoe vaak komt het Moebius syndroom voor bij kinderen? 
Het Moebius syndroom is een zeldzame aandoening. Het komt ongeveer bij één op de 50.000 
pasgeboren kinderen voor. In Nederland zijn enkele kinderen bekend met het Moebius 
syndroom.  
 
Bij wie komt het Moebius syndroom voor? 
Het Moebius syndroom is een aangeboren aandoening waarbij de verschijnselen al direct na 
de geboorte aanwezig zijn. Het Moebius syndroom komt zowel bij jongens als bij meisjes 
voor. Het Moebius syndroom komt vaker voor bij kinderen die het Pierre Robin syndroom of  
het Poland syndroom hebben.  
 
Wat zijn de verschijnselen van het Moebius syndroom? 
Verlamming van de gezichtsspieren 
Kinderen met het syndroom van Moebius hebben een verlamming van alle spieren van het 
gezicht. Daarom hebben ze altijd dezelfde gezichtsuitdrukking of kinderen nu aan het huilen 
of aan het lachen zijn. Kinderen met het syndroom van Moebius kunnen hun ogen niet goed 
sluiten en ook niet knipperen met hun ogen. Door de verlamming van de spieren van het 
gezicht gaat het drinken uit de borst of uit de fles bij een baby ook moeizaam. Kinderen met 
het syndroom van Moebius hebben ook moeite met het uitspreken van woorden.  
 
Verlamming van de oogspieren 
Bij kinderen met het Moebius syndroom bestaat er ook een verlamming van de oogspieren. 
Bij alle kinderen zijn de spieren die de ogen in de richting van de oren bewegen verlamd, de 
ogen kunnen dan alleen omhoog, omlaag of in de richting van de neus worden bewogen. De 
twee ogen kunnen niet gelijktijdig een kant op kijken, hierdoor kijken kinderen met het 
Moebius syndroom scheel. Soms zijn ook meerdere oogspieren verlamd en kunnen de ogen 
nog minder kanten op kijken. 
 
Uitval van andere functies in het gezicht 
Bij een deel van de kinderen met het Moebius syndroom vallen ook andere functies in het 
gezicht uit. Dan zijn er bijvoorbeeld ook problemen met slikken of van veel kwijlen. 
Sommige kinderen kunnen hun tong niet goed bewegen.  
Een klein deel van de kinderen met het syndroom van Moebius is slechthorend of doof.   
Bij kinderen met het syndroom van Moebius komen ook vaak afwijkingen van het gebit voor, 
er ontbreken tanden. Ook groeien de tanden vaak niet goed vanwege de te kleine onderkaak.  
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Zelden komen problemen met de ademhaling voor.  
 
Lage spierspanning 
Veel kinderen met het syndroom van Moebius hebben een lage spanning in hun spieren en 
zijn daardoor wat slapper in hun spieren dan leeftijdsgenoten. Hierdoor zijn zij wat trager met 
het leren zitten, kruipen, staan en lopen. Kinderen met het syndroom van Moebius kunnen wat 
onhandig zijn in hun bewegingen.  
 
Ontwikkelingsachterstand 
De meeste kinderen met het Moebius syndroom ontwikkelen zich net als leeftijdsgenoten. 
Een op de zeven tot tien kinderen met het Moebius syndroom heeft een 
ontwikkelingsachterstand. Zij gaan later zitten, staan, lopen en praten als andere kinderen en 
hebben problemen met leren. Vaak zijn deze kinderen ook wat slapper in hun spieren. 
 
Autistische kenmerken 
Een deel van de kinderen met het Moebius syndroom heeft autistische kenmerken. Ze maken 
niet zo gemakkelijk contact met andere mensen en leven in een eigen wereldje. Vaak hebben 
ze duidelijke voorkeuren en houden ze van vaste rituelen en volgordes. 
 
Aangeboren afwijkingen 
Veel kinderen met het Moebius syndroom hebben ook andere aangeboren afwijkingen zoals 
een gespleten gehemelte (schisis), afwijkingen aan de kaak, klein onderkaak, het ontbreken 
van vingertjes, het hebben van vliesjes tussen de vingertjes of het voorkomen van 
klompvoetjes,  
 
Wat is de oorzaak van het Moebius syndroom? 
Ontbreken van zenuwen 
Bij kinderen met het Moebius syndroom ontbreken de zenuwen die de spieren van het gezicht 
en van het oog moeten aansturen. Zonder aansturing van de zenuwen kunnen de spieren van 
het gezicht en van de ogen niet functioneren. De zevende hersenzenuw (voor de 
gezichtsspieren) en de zesde hersenzenuw (voor de oogspieren) ontbreken vrijwel altijd 
geheel of gedeeltelijk, daarnaast kunnen ook nog andere hersenzenuwen ontbreken.  
 
Foutje in het erfelijk materiaal 
Het syndroom van Moebius wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een foutje in het erfelijk 
materiaal. Het is niet goed bekend om welk foutje in het erfelijk materiaal het gaat. Er wordt 
hier veel onderzoek naar verricht. 
 
Beschadiging tijdens de zwangerschap 
Waarschijnlijk is het hebben van een foutje in het erfelijk materiaal alleen niet voldoende om 
het syndroom van Moebius te krijgen. Daarnaast spelen nog andere factoren een rol, om 
welke factoren het gaat is niet precies bekend. Mogelijk speelt een blootstelling aan 
schadelijke stoffen tijdens de zwangerschap (cocaïne of medicijnen als misoprostol) of het 
tijdelijk tekort schieten van de bloedvoorziening van een deel van de hersenen hierbij een rol.  
 
Hoe wordt de diagnose Moebius syndroom gesteld? 
Verhaal en onderzoek 
De diagnose Moebius syndroom wordt gesteld op grond van het verhaal en de bevindingen bij 
het onderzoek.  
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MRI-scan 
Bij kinderen met het syndroom van Moebius zal vaak een MRI scan van het hoofd gemaakt 
worden. Meestal zijn er geen afwijkingen te zien op de MRI scan. Bij sommige kinderen is de 
hersenstam, het gebied in de hersenen waar de zenuwen die de spieren van het gezicht 
aansturen beginnen dunner dan bij leeftijdsgenoten. Soms worden verkalkingen in de 
hersenstam gezien.  
 
Zenuwspieronderzoek (EMG) 
Hoewel het meestal niet direct noodzakelijk is wordt bij een deel van de kinderen een 
zenuwspieronderzoek verricht om te kijken of de functies van de 7e hersenzenuw helemaal of 
gedeeltelijk zijn uitgevallen.  
 
KNO-arts 
Een deel van de kinderen met het syndroom van Moebius is slechthorend of doof. Daarom 
zullen kinderen met het Moebius syndroom worden onderzocht door de KNO-arts om in een 
vroeg stadium problemen met het gehoor op te sporen.  
 
Chromosomen en DNA-onderzoek 
Bij kinderen met het Moebius syndroom wordt vaak bloed afgenomen voor chromosomen en 
DNA-onderzoek om te kijken of het mogelijk is om het foutje in het erfelijk materiaal op te 
sporen. Tot nu toe lukt dit bij een klein deel van de kinderen.  
 
Hoe worden kinderen met het Moebius syndroom behandeld? 
Geen genezing 
Er bestaat geen behandeling die kinderen met het Moebius syndroom kan genezen. De 
behandeling is er op gericht om kinderen zo goed mogelijk te laten omgaan met de 
beperkingen als gevolg van het Moebius syndroom. 
 
Voedingsproblemen 
Kinderen met het syndroom van Moebius hebben vaak problemen met zuigen, een deel van 
de kinderen heeft ook problemen met slikken. Sommige kinderen hebben een open gehemelte. 
Hierdoor gaat het voeden van een baby vaak vrij moeizaam. 
Soms gaat het drinken makkelijker met behulp van een speciale Haberman speen. Anders kan 
(tijdelijk) sondevoeding nodig zijn. 
 
Operaties 
Er zijn diverse operaties mogelijk die de problemen die een kind met het Moebius syndroom 
heeft te verminderen. De plastisch chirurg kan operaties verrichten die er voor zorgen dat toch 
enige beweging van het gewicht mogelijk is. De oogarts kan in geval van hinderlijk 
scheelzien door middel van een operatie een correctie van de oogstand maken. 
Ook voor regelmatig voorkomende problemen bij het syndroom van Moebius zoals een open 
gehemelte (schisis), klompvoetjes of afwijkingen aan de handen bestaan mogelijkheden om 
hier operatief verbetering in aan te brengen. 
  
Fysiotherapie 
De fysiotherapeut kan bij kinderen met het syndroom van Moebius die achter zijn in hun 
ontwikkeling helpen de ontwikkeling te stimuleren. 
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Logopedie 
De logopedist kan adviezen geven bij slik- en uitspraakproblemen als gevolg van het Moebius 
syndroom.  
 
Ergotherapie 
De ergotherapeut kan advies geven over de verzorging van kinderen met het syndroom van 
Moebius en ook zorgen voor hulpmiddelen die de verzorging van kinderen met het Moebius 
syndroom makkelijker kunnen maken. 
 
Revalidatiearts 
De revalidatiearts coördineert alle verschillende therapieën die kinderen met het Moebius 
syndroom krijgen en  
 
Begeleiding 
Veel ouders van een kind met het Moebius syndroom hebben behoefte aan begeleiding. Via 
de stichting Moebius syndroom of door een oproep te plaatsen op het forum van deze 
kinderneurologiesite kunnen zij in contact komen met andere ouders die een kind hebben met 
het Moebius syndroom. Ook een maatschappelijk werkende of een psycholoog kunnen hulp 
geven bij het een plaats geven van alles gevoelens die het kind met het Moebius syndroom 
heeft als gevolg van zijn aandoening of van de gevoelens die de ouders hebben.  
 
Wat betekent het Moebius syndroom voor de toekomst? 
Blijvende klachten 
De gevolgen van het Moebius syndroom zullen het hele leven aanwezig blijven. De klachten 
zullen niet verergeren of verbeteren. 
 
Normaal leven 
De meeste kinderen met het Moebius syndroom kunnen een redelijk normaal leven leiden. 
 
Hebben broertjes of zusjes een vergrote kans om ook het Moebius syndroom te krijgen? 
Het is nog niet goed bekend waarom kinderen het Moebius syndroom  krijgen. Waarschijnlijk 
is er wel sprake van een foutje in het erfelijk materiaal (DNA). Bij het merendeel van de 
kinderen met het Moebius syndroom is dit foutje ontstaan ergens na de bevruchting van de 
eicel door de zaadcel en was dit foutje nog niet in de eicel of in de zaadcel aanwezig. In deze 
situatie hebben broertjes en zusjes geen vergrote kans om zelf het syndroom van Moebius te 
krijgen. 
Er blijken ook families te bestaan waar kinderen het foutje in het erfelijk materiaal wel van 
een van de ouders hebben geërfd. In deze situatie hebben broertjes en zusjes een vergrote kans 
om ook het Moebius syndroom te krijgen. Een klinisch geneticus kan hier meer informatie 
over geven.  
 
 
Links 
www.dse.nl/~Moebius 
(De Nederlands Moebius syndroom stichting) 
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