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Voeding
g vanaf de geboorte
nkelzijdige lip-, kaakk- en verhemeltespleeet zijn onder meer afhankelijk van dee grootte van de splleet. Door de open
n verbinding tussen de mondDe voedinngsproblemen bij kinderen met een en
en de neusholte kunnen dezee kinderen niet of moeilijk
m
vacuüm zuiggen en een onderdruk in de mond onttwikkelen. En dat iss normaal noodzakeelijk is voor een kraachtige zuigfunctie. Het
moe worden tijdenss het drinken, voeding langs het neusjee teruggeven, te weeinig drinken, zeer traag
t
drinken of te veel lucht
moeilijk vaacuüm zuigen leidt onder meer tot zicch verslikken, snel m
binnenkrijgen.

Borst- o
of flesvoeding
ding is niet altijd mo
ogelijk, maar het loo
ont zeker de moeitte om het te proberren. De logopedist, verpleegkundige, kinderarts
k
of gynaeccoloog kan u hierbij adviseren.
Borstvoed
Gebruik bbij flesvoeding een d
driestandenspeen met
m een brede basis, bijvoorbeeld een Dodie driestandensspeen (tweede leefttijd). De normale mondmotoriek
m
word
dt het beste gestim
muleerd
door het ggebruik van een gew
wone driestandensp
peen, waarbij de vo
oedingssnelheid eennvoudig kan gevarieerd worden door de
d fles te draaien. Sttart met een kleinee stand en stel een groter
g
debiet in w
wanneer de baby m
moe wordt. Als het voeden
v
op deze maanier niet lukt, kuntt u best overstappe
en naar een Haberm
manfles met specialee speen.
d plastic flesje met membraan en speeen. Door de speciale ventielconstructie
e kunt u in de speen knijpen op het drrinkritme van de baaby. Hierdoor hoeftt de baby
Een Haberrmanfles is een hard
zelf mindeer hard te zuigen enn zal het voeden sneeller en vlotter verlopen. Er bestaan o
ook andere spenen, zoals bijvoorbeeld de palatumspeen of
o de obturatorspeeen.
Laat u zekker adviseren over hhet gebruik en bij de
d keuze van een deergelijke speciale sppeen.
de tips:
Bijkomend
• P
Probeer variaties in houding. Hou uw baby
b
tijdens het voeeden zo veel mogellijk rechtop met het hoofdje iets naar voren. Dit voorkom
mt terugvloei langs het neusje en het
bbinnenkrijgen van tee veel lucht.
• P
Probeer de speen op verschillende man
nieren in de mond aan te brengen. Soms gaat het makkellijker als de speen in de richting van dee intacte zijde word
dt aangeboden.
• P
Probeer een gewone speen - deze stim
muleert de mondmo
otoriek het beste - en varieer in groottte van de opening of
o maak een kruisjee in het topje van dee speen. De melk sproeit uit
d
de speen en verspreeidt zich over de heele tong. Een wat ouudere (meermaals aafgekookte) speen kan soms al de oplo
ossing voor het zuiggprobleem bieden.
• LLet wel: de melk maag niet naar binnen stromen. Het is beelangrijk dat er door de baby toch enigge zuigactie wordt verricht.
v
Dat is de reden
r
waarom we het
h gebruik van een
n
laammerenspeen afraaden.
• A
Als uw baby zich verslikt, is dit een tekken dat de opening in de speen te groo
ot is. Probeer een andere
a
speen met een
e kleinere openin
ng. Soms kan het zicch verslikken wordeen
vverholpen door eenn andere voedingsho
ouding aan te nemeen. Indien nodig kann de voeding wat worden ingedikt (bv. met rijstvlokken of
o drie- of zevengran
nenmeel, afhankelijkk van de
leeeftijd).
• M
Melk of voedsel dat langs de neus teruggvloeit, is niet zo errg, maar wel vervellend voor de baby. Reinig na de voedin
ng het neusje met wat
w fysiologisch watter.
• LLaat uw baby tijdenss het drinken wat vaker
v
boeren.
• N
Neem rustig de tijd,, maar laat het voed
den niet langer dan dertig minuten durren (eventueel wat vaker en minder laang).
• B
Blijft u moeilijkheden ondervinden mett de voeding en maaakt u zich daaroverr zorgen, aarzel niett de logopedist (of eventueel
e
uw huisaarts of kinderarts) tee contacteren.

Sondevo
oeding
paste voedingswijzen voldoende voedsel en vocht op te nemen,
n
bent u somss verplicht tijdelijk over
o
te gaan op son
ndevoeding. In sameenspraak
Wanneer uw baby niet in staaat is om via aangep
met de NK
KO-arts, kinderartss en logopedist worrdt echter zo snel m
mogelijk naar orale voeding overgesch
hakeld. Zo kunnen de
d zuigreflex en mo
ondfuncties ontwikkkelen. Gebruik een fopspeen
zolang uw
w kindje sondevoeding krijgt. Een fopsp
peen bevredigt en bbehoudt de zuigrefleex.

Vaste vo
oeding
g
problemen. Vo
olg de richtlijnen vaan Kind en Gezin, of van de huisarts off kinderarts. Vanaf ongeveer
o
vier maan
nden groenten- of frruitpap,
De overgaang naar lepelvoedinng vormt meestal geen
vanaf zes m
maanden drinken uit een bekertje en vanaf
v
ongeveer achtt maanden kauwen. Hou er rekening mee
m dat alle kindereen moeten wennen
n aan het happen vaan een lepel en aan een
andere sam
menstelling en smaaak van het voedsel. Let vooral op het gebruik van een zaccht lepeltje en startt met één smaak. Wanneer
W
u merkt daat uw kindje gewoo
on wordt aan deze nieuwe
voedingsw
wijze, kunt u variëreen in smaak en conssistentie.
Gebruik bbij fruitpap geen citrrusvruchten. Citrussvruchten kunnen irrriteren wanneer err wat terugvloei lan
ngs de neus is.
Voeding na sluiten lip en harde verhemeltte
Na de lipo
operatie zal eerst eeen beetje suikerwatter worden gegeven. De kinderarts beeslist wanneer uw kindje
k
terug gevoed
d mag worden. Als uw
u kindje voor de ingreep
i
borstvoeding kreeg,
mag hij naa de operatie terug aan de borst drinkeen. Bij flesvoeding rraden we aan om eeen kruisje in de spe
een te maken, zodatt uw kindje niet kraachtig hoeft te zuigeen.
De eerstee week na de operattie geeft u best enkkel vloeibare voedinng, nadien nog drie weken vloeibare en
n/of zachte voedingg. Na ongeveer driee weken is het wond
dje mooi genezen en
e mag bij
flesvoeding terug met gewonne speentjes gevoed
d worden.
verhemelte
Voeding na sluiten weke v
De dag van de operatie krijgtt uw kind wat wateer te drinken. Gedurende één week krrijgt hij enkel vloeibare voeding. U gebruikt best een speeentje met grote opeening of een
dje gewoon is), zodaat hij niet te veel zuuigkracht moet ontw
wikkelen. U kunt oo
ok een (tuimel)bekker gebruiken. De melk
m kan eventueel ook
Habermannspeentje (afhankeliijk van wat uw kind
ingedikt w
worden met Nutrito
on, rijstvlokken of koekjesmeel
k
en zo m
met een lepeltje geggeven worden. Datt gaat kort na de inggreep vaak vlotter. Gebruik van een fo
opspeen wordt afgeeraden de
eerste weken na de ingreep.
weken vloeibare en zachte voeding ete
en:
Na één weeek vloeibare voeding, mag uw kindje de volgende drie w
goed gemixte grroentepap (eventueeel tweemaal per daag)
•
Petit Gervais, vaanillepap of platte kaas
k
•
fruitpap
•
Vermijd:
•
•
•
•
•

harde voedingspproducten (bv. koekjes, beschuit)
pikante voedinggsmiddelen
zure vruchten inn de fruitpap (bv. ciitrusvruchten, kiwi))
koolzuurhoudennde dranken
droog brood

De ope
eratie(s) - He
et ziekenhuisv
verblijf
Ziekenh
huisopname
deling kindergeneesskunde van UZ Leuven campus Gasthu
uisberg. Een van de ouders kan altijd in
n de kamer overnacchten. Vanaf middernacht
De ziekennhuisopname gebeurt telkens op de afd
moet uw kkind(je) nuchter blijjven.

Operatie(s)
Sluiting v
van lip en harde v
verhemelte
De lipspleet wordt gesloten o
op de leeftijd van drie
d maanden. Bij dee lipsluiting wordenn plastische techniek
ken gebruikt om eeen zo symmetrisch en
e natuurlijk mogellijk resultaat te bekkomen. Zo
orgaans een driehoekje huid net boven
n het lippenrood inngevoegd om de lip aan de schisiszijde te verlengen, zodatt dezelfde liplengte bekomen wordt als aan de andere kant.
wordt doo
Ook de krringspier rond de m
mond, die bij lipschisis onderbroken is,, wordt nauwkeurigg hersteld. Bij een liipspleet is er meesttal ook een weerslaag op de vorm van de
d neus, met een bredere en
afgevlakte neusvleugel aan dee schisiszijde. Tijden
ns deze ingreep wordt ook de neus zo
o symmetrisch moge
elijk gemaakt. Vaak wordt een plastiekken stentje gebruiktt om het nieuw gevvormde
neusvleugeeltje in de juiste staand te laten genezen
n. Deze stent word
dt drie weken na dee ingreep op de con
nsultatie verwijderd
d.
melte gesloten. Zo iss na de sluiting van het zachte verhemelte het verhemeltee volledig gesloten op de
Tijdens dee ingreep voor de lipsluiting wordt ookk dezelfde zijde vann het harde verhem
leeftijd vann twaalf maanden, w
wat gunstig is voor de spraakontwikkeeling. De internationnale ervaring leert dat
d de gebruikte techniek (met gebruik van slijmvlies en botvlies
b
van het
neustussennschot, en slechts m
minimaal ingrijpen op
o het verhemeltesslijmvlies) een goedee uitgroei van de bo
ovenkaak toelaat.
w
de voedingg vlot verloopt en w
wanneer hij zich com
mfortabel voelt mett gewone pijnstillers via de mond. Gem
middeld gebeurt ditt op de
Uw kindjee wordt ontslagen uuit het ziekenhuis wanneer
tweede daag na de ingreep. De hechtingen in de huid van de lip worrden vijf tot zeven d
dagen na de ingreep
p verwijderd, tijden
ns een korte narcosse met maskerbeademing. Dit gebeurtt in
dagopnam
me.
Sluiting v
van zachte verhe
emelte
Het weke verhemelte wordtt op de leeftijd van twaalf
t
maanden gessloten. Tijdens de o
operatie van het zacchte verhemelte wo
orden de spieren vaan het weke verhem
melte, die zeer belan
ngrijk zijn
voor het aafsluiten van de neuusuitgang en op die manier voor een goede spraak, nauwkkeurig gealigneerd en
e geheroriënteerd
d. Het verhemelte wordt
w
ook zo goed mogelijk verlengd, zodat de
afsluiting vvan de neus ook opp deze manier geopttimaliseerd wordt. Bijna steeds is het nodig tijdens deze ingreep ook tromm
melvliesbuisjes te plaaatsen (zie verder puntje
p
4 “gehoor” link).
De operattie duurt ongeveer twee tot drie uur en
e de hechtingsdraaadjes lossen vanzelff op enkele weken tijd.
t Je kind krijgt geedurende één weekk antibiotica. Pijnstilling en neusdruppeels zijn de
andere geneesmiddelen die uuw kindje zal krijgen
n. Voeding mag metteen de dag na de o
operatie, maar er wordt
w
gevraagd aanvvankelijk vloeibare voeding
v
te geven met
m een lepeltje, een
n spuitje of
w
afgeraden. Meeestal kan uw kindje mee naar huis op
p de derde dag na de operatie. Op dat moment gaat de vo
oeding vlot en is pijjnstilling
een tuimeelbeker. Het gebruikk van een zuigfles wordt
meer nodig. Ongeveeer één maand na d
de operatie is alles in die mate genezen dat er geen speciale voorzorgen meer moeten genomeen worden bij de vo
oeding.
eenvoudigg en niet echt veel m
Sluiting v
van harde verhem
melte
De openinng die vooraan gelatten wordt, wordt zoals
z
gesteld gesloteen rond de leeftijd van vijf jaar. Deze ingreep is vergelijkb
baar aan de operatiee ter sluiting van heet zachte verhemeltte, maar
wordt oveer het algemeen als lichter ervaren. Tw
wee dagen na de inggreep kan uw kleutter weer naar huis.
Botgreffe
e in de bovenkaa
ak

Tandve
erzorging en orthodontie
Ontwikk
keling van het g
gebit
Melkgebiit
Gemiddeld
d genomen breken de eerste melktand
den door vanaf de zzesde maand na de geboorte. Rond de
e leeftijd van tweeëënhalf en drie jaar iss het melkgebit com
mpleet. Meestal zijn er
tandafwijkkingen aanwezig bij kinderen met een eenzijdigee
of tweezzijdige spleet ter ho
oogte van de bovenkaak. Deze tandafw
wijkingen kunnen errg variëren. Er kunn
nen te veel of te weeinig
tanden aannwezig zijn. De vorrm van de tand kan afwijkend zijn: te kklein of te groot. Taanden kunnen soms ingesloten zijn en kunnen daardoor niet
n spontaan doorb
breken. De tanden kunnen
ook erg geedraaid of scheef do
oorbreken.

De vorm vvan de tandenboogg wijkt ook vaak af bij
b deze kinderen. D
De tandenboog is o
onderbroken ter hoogte van de spleetrregio en meestal ho
oog oplopend. Relattief is de bovenkaakk vaak
onderontw
wikkeld ten opzichtte van de onderkaak. Hierdoor vertonnen deze kinderen vvaak een omgekeerrde kaakrelatie.
Wisselge
ebit
Vanaf de zzesde verjaardag beeginnen de definitievve tanden door te bbreken. Enerzijds w
worden melkelemen
nten vervangen en anderzijds
a
worden definitieve
d
tanden achteraan
a
toegevoeegd. Bij de
doorbraakk van de nieuwe tannden kunnen dezelffde tandafwijkingen voorkomen als bij het melkgebit. De definitieve
d
tanden lijken meer afwijken
nd omdat ze groterr zijn. De wisseling verloopt
v
minder regelmatig. De afwijkkende kaakverhoudiingen kunnen meerr uitgesproken word
den tijdens de groe
ei, zowel in zijwaartse als voor-achterw
waartse richting.
Blijvend gebit
d genomen zijn allee definitieve tanden doorgebroken ronnd de leeftijd van tw
waalf tot veertien jaar. Vanaf dan kan de afwijkende kaak- en tandenstand deffinitief beoordeeld worden.
Gemiddeld
Verzorgiing van het gebit
t veel of te weinig tanden zijn, ze kun
nnen doorbreken op
p een afwijkende pllaats (bv. in
Bij kindereen met een unilaterrale volledige kunneen er een aantal tanndafwijkingen voorkkomen. Er kunnen te
de spleet o
of in het verhemeltte) en ze kunnen eeen afwijkende vorm
m hebben. Omdat dee kinderen later een orthodontische behandeling
b
zullen nodig
n
hebben, is hett behoud van een gezonde
tandenboo
og en gezond tandvvlees, zowel in het melkm
als in het defiinitief gebit, erg belangrijk. Hier kunt u als ouder heel watt aan doen.
m
u ze goed verzzorgen.
Van zodraa de eerste melktanndjes doorkomen, moet
•
•

•

•

•

D
Dagelijks reinigen m
met een kleine tandeenborstel (babytand
denborstel) voorzieen van een beetje peutertandpasta (hoeveelheid van het pinkje
p
van het kind).
P
Probeer uw kind nieet te wennen aan zo
oetigheden, geef geeen zoete dranken o
of frisdranken in de
e zuigfles, en laat uw
w kindje zeker niet inslapen met een zu
uigfles. Ook een fop
pspeen
m
met zoetigheid op (bbv. honing ) is bijzo
onder slecht voor de tanden.
• FFluoride vermindertt de kans op tandbeederf. Vooral het reegelmatig aanbrengeen van kleine hoeve
eelheden fluoride heeft het meeste effe
fect. Daarom moet u poetsen met een
n tandpasta
aaangepast aan de leeeftijd van het kind (van 0-2 jaar: 1x dagg poetsen met een beetje peutertandp
pasta, 2-6 jaar: 2x daag poetsen, vanaf 6 jaar: 3x dag poetseen met tandpasta vo
oor
vvolwassenen).
Laat uuw kindje vanaf driee jaar kennismaken met uw persoonlijke tandarts (of kind
dertandarts) zodat een goede relatie ontstaat.
o
Een zesmaaandelijkse controlee verdient aanbeveliing. Uw
tandarts kan advies geven over de mogelijkheden om moeilijk geplaatste tanden tte reinigen (bv. voo
or tanden die in de spleet
s
doorbreken of tanden die erg dicht
d
op elkaar staan bestaan
er speeciale tandenborsteels.) Hij kan de tand
den op een professionele manier schoo
onmaken (mondhyggiëne en profylaxe)..
Vooraal tijdens de orthod
dontische behandeliing (dit is het drageen van een beugel o
of ‘blokjes’) zal de tandarts
t
er moeten op toezien dat een
n strikte mondhygiëëne wordt gehandhaafd, zo
niet iss de kans erg groott dat er tandbederf ontstaat en dat er ernstige tandvleespproblemen optreden.
Verdeer kan de tandarts ttanden met een afw
wijkende vorm of diiepe groeven preveentief verzegelen (prreventie). Als het nodig is moet hij gaaatjes verzorgen (conserverende verzorging). Zo
kan m
men beletten dat tannden vroegtijdig verrloren gaan. Als tannden in het definitieef gebit glazuurdefeccten of vormafwijkiingen vertonen, kun
nnen die door de taandarts gecorrigeerrd worden.
Meesttal gebeuren deze bbehandelingen in ovverleg met de tandaarts van het schisistteam.
Als dee tandverzorging off, indien nodig, tand
dextracties niet doo
or de eigen tandartss kunnen gebeuren (bv. als het kindje nog
n te jong is of dee behandeling niet to
oelaat) kan de tand
darts van
het scchisisteam in samennspraak met de eigeen tandarts en de anndere leden van het team zoeken naarr een geschikte beh
handelingsmethode. Ofwel kan men dee behandeling comb
bineren
met eeen andere operatiee onder algemene verdoving
v
ofwel kann men gebruik makeen van een lichte se
edatie.

Orthodo
ontische/orthop
pedische behandeling
Inleiding
Kinderen met een unilateralee lip- kaak- en verheemeltespleet hebbeen meestal problem
men (beperkte of co
omplexe) ter hoogtee van hun boventan
ndenboog. Sommigee problemen kunneen door de
opgelost. Andere moeten
m
in samensprraak met de maxillo
o-faciale chirurg bessproken worden.
orthodonttist alleen worden o
Problemenn met tandstand kuunnen zich vanaf hett melkgebit voordo
oen. Af en toe is hett aangewezen dan al
a met een beugel in
n te grijpen. In de meeste
m
gevallen zal dit
d pas nodig zijn vaanaf het
wisselgebit.
ale orthopedische
e behandeling
Postnata
Of er onm
middellijk na de gebo
oorte met een behandeling met plaataapparatuur moet wo
orden gestart, hanggt af van de groottee van de kaakspleet.. Als deze spleet meeer dan één cm bed
draagt, zal
de orthod
dontist direct na de geboorte een uitneeembaar beugeltje in zachte kunststof plaatsen. Hierdoorr wordt groei van de
d twee kaakhelften
n geleid waardoor de
d spleet kleiner wo
ordt en
waardoor de lipsluiting door de plastische chiru
urg rond drie tot vijjf maanden met minnder spanning kan uitgevoerd
u
worden.. Na de lipsluiting wordt
w
het beugeltje aangepast en blijft de baby
dit dragenn totdat de sluiting vvan het zachte verh
hemelte gebeurt.
Volledig melkgebit
Tijdens deeze fase van de kaakk- en gebitsontwikkkeling wordt er zeld
den actief behandeld
d. Bij kinderen mett een traumatische beet,
b
of kinderen met
m een ernstig afwiijkende voor-achterrwaartse
kaakverho
ouding wordt soms overwogen om in samenspraak met d
de maxillo-faciale chhirurg de kaakverho
oudingen al op dezee jonge leeftijd te no
ormaliseren. Norm
maal wordt de gelaattsgroei en
de kaakverhoudingen opgevo
olgd totdat het kind
d start met de eerstte wisselfase.
wisselfase
Eerste w
Wanneer de voorste centralee en laterale boven
nsnijtanden doorbreeken blijkt dat dezee tanden meestal ofw
wel afwijkend van vorm
v
zijn. Ze kunneen ofwel in een verkkeerde positie doorbreken,
of soms zeelfs afwezig zijn. Dee afwijkende tandstaand wordt enkel beehandeld wanneer d
deze een negatieve invloed heeft op dee kaakontwikkeling,, zoals bijvoorbeeld
d als de bovensnijtanden
achter de ondersnijtanden zijjn doorgebroken. Deze
D
behandeling geebeurt met behulp van een uitneembaare plaat in harde ku
unststof waarbij een
n aantal veren een kracht uitoefenen op
o de
afwijkendee tand.
Wisselge
ebit
Bijna alle kkinderen met een uunilaterale lip-, kaakk- en verhemeltspleet krijgen een bottransplantaat (afkom
mstig van de heup, rib
r of kin) ter hoogtte van de spleetregio voor de definitieeve
hoektand gaat doorbreken. V
Voorafgaand aan deeze chirurgische ingrreep wordt de bovvenkaak meestal verrbreed met een vasttzittend apparaat dat wekelijks of dageelijks wordt opengeeschroefd.
maanden.
Deze orthhodontische voorbeereiding duurt meesstal ongeveer zes m
h ‘Masker van Delaire’ gestimuleerd worden. Dit apparaaat zit vast aan een
Bij een beperkte onderontwiikkeling van de bovenkaak, kan de groei van de bovenkaaak met behulp van het
uitneembaare plaat.
Definitief gebit
oeg alle unilaterale lip-, kaak- en verhemeltespleten is eenn orthodontische beehandeling aangewe
ezen als alle definitieeve gebitselementeen doorgebroken zijjn. Vanaf dan kan geestart
Bij nageno
worden om de kaakverhoudiingen te optimaliserren en om de indiviiduele tandstand te verbeteren met vaaste apparatuur.
wikkeling van de bovvenkaak kan de verhhouding van de tweee kaken niet alleen
n met orthodontie behandeld
b
worden. Samenwerking tussen de orthodontisst en de
Bij een duidelijke onderontw
orlopig verdient heet nog altijd de voorrkeur van pas op vo
olwassen leeftijd dee afwijkende kaakveerhoudingen chirurggisch te normalisereen.
maxillo-facciale chirurg zijn daan noodzakelijk. Voo
n de mogelijkhedenn. Bij deze techniek wordt er met behu
ulp van een extern of intern apparaat een tractie op de bovenkaak
b
uitgeoefeend.
Distractie osteogenese behoort ook tot een van
Hierdoor worden de verhouudingen van de tweee kaken genormaliseerd.

Van zodraa de kaakverhoudinggen en de individueele tandenstand gennormaliseerd zijn, kuunnen de afwijkend
de vorm, en eventueele afwezige gebitseelementen met kroon en brugwerk en
n
implantateen behandeld wordeen.

Gehoo
or
ochtopstapeling in het middenoor. Hett middenoor is de ruimte
r
die zich bevindt achter het trom
mmelvlies,
Bij kindereen met een lip- en vverhemeltespleet iss er vrijwel altijd eeen probleem van vo
en waarin de gehoorbeentjess vrij moeten kunneen bewegen. Als zicch in deze ruimte vo
ocht bevindt, gebeu
urt deze beweging minder
m
goed en onttstaat er daardoor gehoorverlies.
g
Geh
hoorverlies
op jonge leeftijd moet vermeeden worden want het leidt tot vertragging in de ontwikkeeling van taal en sprraak. Langdurige vochtopstapeling leidtt ook tot intrekkingg van het trommelvvlies en
mogelijke beschadiging van de gehoorbeentjes.
etrokken door de verhemeltespieren,
v
en dit gebeurt bij elke
e slikbeweging. Als
A het
De afvoerrbuis van het gemaaakte vocht in het miiddenoor (de buis vvan Eustachius) worrdt normaal openge
gehemeltee gespleten is zijn dee spieren van het verhemelte op de m
middellijn niet met eelkaar verbonden, en wordt de buis van Eustachius door deze
d
spieren niet effficiënt opengetrokkken bij
elke slikbeeweging. Zo ontstaaat er een blijvende vochtopstapeling inn het middenoor.
Om de neegatieve gevolgen vaan deze vochtopstaapeling te voorkomeen is er hulp nodig bij de afvoer van vo
ocht door deze buis. Deze hulp wordtt geboden door hett plaatsen van een
verluchtingsbuisje in het trom
mmelvlies, met een effect vergelijkbaarr met het maken vaan een bijkomend gaaatje in een melkflees. Het vocht kan beeter weg langs de bedoelde
b
opening, de
d buis van
n. Zo wordt een opptimale ontwikkeling van gehoor, spraaak en taal, en een optimale
o
gezondheid
d van het oor zelf, verzekerd.
v
Eustachiuss, omdat er beter luucht in de holte kan
melte uitgevoerd, rond
r
de leeftijd van twaalf maanden. Eeen trommelvliesbuisje blijft meestal zes tot
De eerstee keer wordt deze kkleine ingreep sameen met de sluiting van het weke verhem
achttien m
maanden zitten, en ggroeit bijna steeds zonder
z
restletsel uiit het trommelvlies. De plaatsing moett herhaald worden, meestal tot het kin
nd vijf jaar is.
Met een trommelvliesbuisje m
mag uw kind zwemmen. Diep duiken m
mag niet, maar dit is geen probleem de
e eerste levensjaren
n, wanneer de trom
mmelvliesbuisjes hett meest nodig zijn. Zeep
Z
en
worden, maar het wordt
w
best vermeden dat deze in de geehoorgang zouden komen.
k
shampooss mogen gebruikt w

Spraak
k en taalontw
wikkeling
preekgedrag in hun omgeving, omdat eer vanaf de geboortte in hun omgeving gepraat wordt en omdat
o
er ook specifiek met en tot hen
n
Kinderen leren spreken doorr imitatie van het sp
pontane geluidjes. Vanaf
V
dan wordt vo
oor de eigenlijke sprraak- en taalontwikkkeling de
gesprokenn wordt. Het eerstee huilen en de eerstte brabbelgeluidjes van uw kind komenn vanzelf, het zijn sp
interactie met de omgeving eerg belangrijk. Kindeeren produceren geeleidelijk aan meer verschillende geluid
djes en daarna eersste woordjes. Ze leren die variaties in klanken en woordeen door te
imiteren. V
Vanuit dit nabootseen ontwikkelt zich het
h spreken en de ttaal. Een goed geho
oor, een goede luistterontwikkeling, volldoende taalgevoeligheid en een taalstimulerende omgeving zijn
onmisbaarr voor de spraak- en taalontwikkeling.
Spraakonttwikkeling
Iedere taaal heeft zijn eigen asssortiment aan klanken, die specifiek bbij die taal horen. Het leren herkennen
n, onderscheiden en
n het leren uitsprekken van die verschillende klanken noem
men we
spraakontw
wikkeling. Voor een goede spraakontw
wikkeling is het belaangrijk dat uw kind enerzijds goed hoo
ort en anderzijds dee spieren van lippen
n, kaken, tong en veerhemelte goed kan
n bewegen.
In de eerste drie levensjaren leert uw kind luisteeren en controle tee krijgen over de veerschillende spieren
n. Rond de leeftijd van
v drie jaar kunnen
n de meeste kinderren vrijwel alle klanken
de en vijfde levensjaaar leert uw kind dee verschillende klan
nken correct te gebruiken in
afzonderlijjk correct articulerren, enkel de /s/ en de /r/ vormen hierrop een uitzonderinng. Tussen hun derd
woorden. Het is dus normaaal dat kinderen bij hun eerste woordenn nog vaak klanken weglaten of vervan
ngen door andere.

De spraakk wordt beoordeeld
d op basis van de sp
praakverstaanbaarheid, namelijk hoe go
oed de luisteraar de spraak verstaat. Spraakverstaanbaarh
S
heid wordt minder goed in geval van
articulatieproblemen en nasaaliteitsproblemen. Nasaliteitsprobleme
N
n hebben te makenn met het feit dat err tijdens het sprekeen lucht door de neeus ontsnapt. In onzze taal mag dit eigen
nlijk enkel
d andere klanken w
wordt de neusholtee volledig afgesloten
n van de mondholtee. Dit gebeurt door afsluiting van het zachte
z
verhemelte.
bij de ‘neuus’klanken /m/, /n/, //ng/ en /nk/. Bij al de
hemeltespleet hebbeen vaker problemen met het correct leren
l
uitspreken vaan klanken en problemen met nasaliteitt. Dat is echter afhaankelijk
Kinderen met een unilateralee lip-, kaak- en verh
ootte van de spleet. Welke specifieke problemen kunnen zich stellen:
van de gro
A
Articulatieproblemeen. Door een mindeer goede vaardigheid in het correct plaaatsen van de tong en de lippen en doo
or afwijkende tandeenstand worden beepaalde klanken fouttief
uitgesprokken (bv./s/ met tongg tussen de tandjes)) en/of vaak vervangen door andere (bbv. /t/ wordt vervan
ngen door /k/).
R
Resonantieproblemeen of hypernasaliteiit. Door een abnorm
male luchtstroom d
door de mond- én neusholte
n
en/of doo
or een minder goed
de afsluiting van hett zachte verhemeltee klinken
de klankenn te nasaal.
Vanaf de leeftijd van vier jaarr meestal wordt loggopedische training opgestart om dezee spraakproblemen positief te veranderen.
ogopedische trainingg, onvoldoende de neusuitgang achteraan kan afsluiten. Dit
D heeft dan zijn weeerslag op
In uitzonderlijke gevallen kann het zijn dat het heerstelde verhemeltee, ondanks goede lo
door luchtontsnapping langs de neus enn verkeerde articulatie. Bij deze kinderen kan het nodig zijn,
z meestal rond de
d leeftijd van zes jaaar, een bijkomendee
de spraakvverstaanbaarheid, d
verhemeltte-operatie te doenn, farynxplastie genaaamd.
de spraakontwikkeliing positief te stimu
uleren:
Tips om d
•
•
•
•

•
•
•

Gekke snoeten trekken vindt uw baby
b
leuk en stimuleeert hem om te imiteren en zijn mond
dspieren te oefenen
n.
Imiteer de geluidjes van uw baby/p
peuter, zo ontstaat er vaak een gesprekje in brabbeltaal.
Spreek de woorrden en zinnen die u tot uw kind zegt zelf correct uit
Vermijd om uw
w kind te verbeteren
n of het woord correct te laten nazegggen, maar herhaal zelf
z correct of gebru
uik het in een eenvoudig zinnetje (bv. “pa” “Ja, dat is een paard”;
“pietuig zien!” ““Heb jij een vliegtuigg gezien?”). Beklem
mtoon eventueel de niet correct uitgessproken klanken. Uw
w kind zal na vele keren
k
horen, de goeede uitspraak van het
h woord
overnemen.
m de kleutertaal van
n uw kind over te nnemen, maar zeg heet zelf goed.
Vermijd ook om
Praat zelf niet tee snel en gebruik ko
orte eenvoudige zinnnetjes.
Doe samen mett het kind lip-, tongg-, blaas- en zuigoefeeningetjes om de m
mondspieren te stim
muleren.

Taalontw
wikkeling
b
van woorden en zinnen enerrzijds (taal begrijpen
n) en op die manierr zelf gedachten en wensen leren ondeer woorden te bren
ngen
Taalontwikkeling is het leren begrijpen van de betekenis
anderzijdss (taalproductie).
Tussen 122 en 18 maanden beegint uw kind zijn eeerste woordjes te zzeggen. Tussen and
derhalf en twee jaar leren kinderen tweeewoord-zinnetjes te maken. Twee jaaar is een cruciale leeeftijd voor
de logopedist om de taalontw
wikkeling te beoord
delen. Vanaf twee to
ot vijf jaar drukken kinderen zich geleidelijk aan uit in langere zinnetjes met meer correcte verrvoegingen en verbu
uigingen.
hemeltespleet hebbeen soms een verlate taalaanvang en ee
en vertraagde taalon
ntwikkeling. Een eventuele taalvertraging is meestal niet het
h gevolg
Kinderen met een unilateralee lip-, kaak- en verh
ooral van de daarm
mee samenhangendee omstandigheden, zoals
z
gehoorprobleematiek, een sterk afwijkende
a
articulattie die remmend weerkt op de
van de schhisisproblematiek alls dusdanig, maar vo
algemene taalontwikkeling, eeen onderliggend syyndroom, een achteerstand in cognitievve ontwikkeling …
de taalontwikkeling positief te stimulerren:
Tips om d

•
•
•
•
•

Zorg voor sspreeksituaties. Praaat over wat uw kinnd doet, praat over wat u zelf doet, prraat over wat u sam
men ziet.
Het is belanngrijk dat u met uw
w kind in gesprek ko
omt, ook al zegt uw
w kind nog geen woordjes. Bv. “ee” “W
Wat een mooie beerr”; “auto papa” “Ja, dat is de auto van papa”;
“ikke nog d
drinken” “Wil jij nogg een beetje fruitsaap drinken?”. Luister écht naar uw kind
d, ga in op wat hij zegt en stel vragen over
o
wat hij vertelt.
Neem niet te snel genoegen met
m gebaren. Kinderren leren praten om
mdat ze beseffen daat ze door te sprekeen iets gedaan kunn
nen krijgen.
oet prettig zijn, duss verbeter uw kind niet of dwing uw kind
k niet om woorden of zinnen beter uit te spreken.
Dwing uw kkind niet. Praten mo
Doe samenn ‘taal’spelletjes: in (prenten)boekjes
(
kiijken, benoemen, aaanwijzen en voorlezzen, speel lotto, domino of memory, doe
d samen fantasiesspelletjes (winkeltjee spelen,
met poppennkast spelen, met gaarage spelen), zing liedjes of lees rijmppjes en gedichtjes vo
oor …

praak en/of taal zal de
d logopedist in sam
menspraak
De logopeedist van het schisissteam volgt de spraak- en taalontwikkeeling van uw kindje op de voet. Als er zich problemen steellen op vlak van sp
met het scchisisteam bijkomennde onderzoeken en
e therapie voorsteellen. De therapie kaan bestaan uit thuissbegeleiding voor de hele jonge kindjess (leeftijdscategoriee twee tot drie jaar)),
logopediscche therapie (ten vrroegste vanaf drie jaar) bij een logoped
dist in uw regio of multidisciplinaire th
herapie in een revallidatiecentrum. Som
ms kan er op school GON (Geïntegreeerd
ONderwijjs) -begeleiding worrden voorzien. Als de nasaliteitsprobleemen niet kunnen w
worden opgelost do
oor logopedische th
herapie, kan een bijkomende chirurgiscche ingreep op het week
verhemeltte noodzakelijk zijn (link pharynxplastie).

