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Voedin
ng vanaf de ge
eboorte
pleet ondervinden w
weinig of geen hind
der bij het drinken en
e het eten. Over het
h algemeen zijn err dus weinig voedin
ngsproblemen. Sommige
Kinderen met enkel een lip- en/of tandenboogsp
dervinden in het beegin wat moeilijkhed
den bij het goed om
msluiten van de tepeel of speen.
baby’s ond

Borst- o
of flesvoeding
oont het zeker om het te proberen. O
Omdat de brede bassis van de borst de omsluiting van de tepel
t
vergemakkelijkkt, is de kans op slaagen groot.
Hebt u beeslist om borstvoeding te geven, dan lo
Probeer eeen gemakkelijke vo
oedingshouding te vinden
v
die zowel vo
oor u als voor uw baby het meest com
mfortabel is.
driestandenspeen met
m een brede basis, bijvoorbeeld een Dodie driestandensspeen (tweede leefttijd). De normale mondmotoriek
m
word
dt het beste gestim
muleerd
Gebruik bbij flesvoeding een d
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, wanneer de baby m
moe wordt. Een watt oudere, meermaaals afgekookte speen kan soms al een oplossing
o
bieden vo
oor het zuigprobleeem.

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.

Voeding
g voor en na de lipsluiting
uitje te vullen met melk
m en geleidelijk via
v de mondhoeken
n in het mondje te spuiten.
s
Laat uw kiind voor de lipoperratie gewoon worden aan het voeden met een spuitje. Dit kan door een spu
Spuit niet rechtstreeks achteraan in het mondjee om verslikken te vvoorkomen. Na de operatie mag uw kindje
k
immers gedurrende vier weken niet
n zuigen. Wanneeer uw kind mag starrten met
voeding naa de operatie, zal eeerst een beetje suikkerwater gegeven w
worden. De kinderaarts beslist wanneer dit kan.
entje. De eerste weeek na de operatie geeft
g
u best vloeibaare voeding, nadien nog drie
Niet zuigeen betekent géén fleesvoeding, géén borrstvoeding (wel afgeekolfde moedermelk) en géén fopspee
weken zacchte voeding.
mel)beker gegeven w
worden. De melk kkan eventueel ook in
ngedikt worden tott een pap en zo mett een lepeltje gegevven worden. Enkelee middeltjes
De flesvoeeding kan met een sspuitje of een (tuim
om de meelkvoeding in te dikkken zijn rijstvlokken
n, koekjesmeel, driegranen …
en aan de borst.
Na ongeveeer vier weken is het wondje mooi geenezen en mag uw kkind terug flesvoediing krijgen of drinke

De ope
eratie(s) - He
et ziekenhuisv
verblijf
Ziekenh
huisopname
De ziekennhuisopname gebeurt op de afdeling kindergeneeskunde vvan UZ Leuven cam
mpus Gasthuisberg. Een van de ouders kan altijd in de kam
mer blijven overnachten. Vanaf midderrnacht
moet uw kkindje nuchter blijvven.

Operatie
Sluiting van de lip en he
et harde verhem
melte
op de leeftijd van drie
d maanden. Er wo
orden plastische tecchnieken gebruikt voor
v
een zo symmeetrisch en natuurlijkk mogelijk resultaat. Zo wordt doorgaans een
De lipspleet wordt gesloten o
ezelfde liplengte bekkomen wordt als aaan de andere kant.
driehoekjee huid net boven heet lippenrood ingevvoegd om de lip aann de schisiszijde te vverlengen, zodat de
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
Ook de krringspier rond de m
afgevlakte neusvleugel aan dee schisiszijde. Tijden
ns deze ingreep wordt de neus zo sym
mmetrisch mogelijk gemaakt.
g
Vaak worrdt een plastieken sttentje gebruikt om de nieuw gevormd
de
neusvleugeel in de juiste stand
d te laten genezen. Deze
D
stent wordt d
drie weken na de inngreep op de consu
ultatie verwijderd.
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 gebruikk 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.
Uw kindjee mag uit het ziekennhuis wanneer de vo
oeding vlot verlooppt en wanneer hij ziich comfortabel voe
elt met gewone pijn
nstillers. Gemiddeld
d gebeurt dit op de tweede dag na de ingreep.
De hechtingen in de huid vann de lip worden vijf tot zeven dagen naa de ingreep verwijd
derd, tijdens een ko
orte narcose met maskerbeademing.
m
D gebeurt in dagop
Dit
pname.

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 tot drie jaar is het melkgebit com
mpleet. Tandafwijkingen in de
bovenkaakk kunnen aanwezig zijn bij kinderen meet enkel een lip- enn tandenboogspleet.. De tandafwijkingen kunnen erg variëren. Er kunnen te veel
v of te weinig tan
nden aangelegd zijn. De vorm
van de tannden kan afwijkend zijn: te klein of te groot.
g
Tanden kunnnen soms ingeslotenn zijn en kunnen daardoor niet spontaaan doorbreken. Dee tanden kunnen oo
ok erg gedraaid of scheef
s
doorbrekeen.
De tandennboog is onderbrokken ter hoogte van de spleetregio en m
meestal hoog oploppend. De boventand
dboog kan relatief te
t smal zijn ten opzichte van de onderttandboog.
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.
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

Tandverrzorging
Kinderen met enkel een lipsppleet zullen in de reegel weinig tandabnormaliteiten vertonnen. Ter hoogte van de spleet komen regelmatig surnumeraire laterale snijtaandjes voor (één zijsnijtandje
te veel).
ntal tandafwijkingenn voorkomen. Er kuunnen te veel of te weinig tanden zijn, ze kunnen doorbreeken op een afwijkeende plaats (bv. in de
d spleet)
Bij een tanndenboogspleet kunnnen er wel een aan
en ze kunnnen een afwijkendee vorm hebben. Om
mdat er een grote kkans bestaat dat de kinderen later een orthodontische beh
handeling zullen no
odig hebben, is het behoud
b
van een gezzonde
tandenboo
og en gezond tandvvlees, zowel in het melkm
als in het defiinitieve gebit, erg beelangrijk. Hier kuntt u als ouder heel wat
w 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
p
(ho
oeveelheid 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).
LLaat uw kindje vanaff de leeftijd van driee jaar kennismaken met zijn persoonlijjke tandarts (of kindertandarts) zodat een goede relatie ontstaat.
o
Een zesmaaandelijkse controlee verdient
aaanbeveling. Uw tanndarts kan advies geeven over de mogelijkheden om moeilijk geplaatste tande
en te reinigen (bv. voor
v
tanden die in de
d spleet doorbrekeen of tanden die ergg dicht op
eelkaar staan, bestaann er speciale tanden
nborstels.) Hij kan d
de tanden op een pprofessionele manie
er schoonmaken (m
mondhygiëne en pro
ofylaxe).
V
Vooral tijdens de orrthodontische behaandeling (dit is het d
dragen van een beuggel of ‘blokjes’) zal de tandarts er moeeten op toezien datt een strikte mondh
hygiëne wordt gehandhaafd.
Z
Zoniet is de kans errg groot dat er tand
dbederf ontstaat en dat er ernstige tanndvleesproblemen optreden.
o
V
Verder kan de tandaarts tanden met een
n afwijkende vorm of diepe groeven ppreventief verzegele
en (preventie). Als het
h nodig is moet hij gaatjes verzorgen
n (conserverende veerzorging).

•

Z
Zo kan men beletten dat tanden vroeggtijdig verloren gaann. Als tanden in het definitief gebit glazzuurdefecten of vorrmafwijkingen verto
onen, kunnen ze doo
or de tandarts geco
orrigeerd
w
worden. Meestal gebbeuren deze behandelingen in overlegg met de tandarts vaan het schisisteam.
A
Als de tandverzorginng of, indien nodig, tandextracties niett door de eigen tandarts kunnen gebeu
uren (bv. als het kin
ndje nog te jong is of
o de behandeling niet
n toelaat) kan de tandarts
vvan het schisisteam in samenspraak meet de eigen tandartss en de andere ledeen van het team zoe
eken naar een gesch
hikte behandelingsm
methode. Ofwel kan
n men de behandeliing
combineren met eenn andere operatie onder
o
algemene verrdoving ofwel kan m
men gebruikmaken van een lichte sedaatie.

Orthodo
ontische/orthop
pedische behandeling
Inleiding
Problemenn met tandstand kuunnen zich vanaf hett melkgebit voordo
oen. Af en toe is hett aangewezen om dan
d al met een beuggel in te grijpen. In de
d meeste gevallen zal dit pas nodig zijjn vanaf
het wisselggebit. Sommige kinderen met een lip- en tandenboogspleeet kunnen problem
men hebben ter hoo
ogte van hun boventandenboog. Somm
mige problemen kun
nnen door de ortho
odontist
alleen worrden opgelost, andeere moeten in sameenspraak met de maaxillo-faciale chirurrg besproken worde
en.
Eerste w
wisselfase
Wanneer de voorste centralee en laterale boven
nsnijtanden doorbreeken, blijkt dat dezee tanden soms ofwe
el afwijkend van vorrm zijn, ofwel in eeen verkeerde positiee doorbreken, of so
oms zelfs
afwezig zijjn. De afwijkende taandstand wordt enkkel in deze fase behhandeld wanneer deeze tandstand een negatieve
n
invloed heeeft op de kaakontw
wikkeling, zoals bijvvoorbeeld wanneerr de
bovensnijttanden achter de onndersnijtanden zijn doorgebroken. Deeze behandeling gebbeurt met behulp vaan een uitneembaree plaat in harde kunststof waarbij een aantal
a
veren een krracht
uitoefenenn op de afwijkende tand.
Wisselge
ebit
Tijdens deeze fase wordt er zeelden een actieve orthodontische
o
behandeling opgestart. De gelaatsgroei wo
ordt opgevolgd op welbepaalde tijdstip
ppen.
Definitief gebit
odontische behandeeling is aangewezen als alle definitieve ggebitselementen do
oorgebroken zijn. Vanaf
V
dan kan, indien
n nodig, gestart wo
orden om de kaakveerhoudingen te optiimaliseren
Een ortho
en om de individuele tandensstand te verbeteren
n met behulp van vaaste apparatuur.
Bij een duidelijke onderontw
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
orlopig verdient heet nog steeds de voorkeur van pas op volwassen leeftijd de
d afwijkende kaakvverhoudingen chirurgisch te normaliseeren. Van
maxillo-facciale chirurg zijn daan noodzakelijk. Voo
zodra de kkaakverhoudingen een de individuele taandenstand genormaliseerd zijn, kunneen de afwijkende vo
orm, en eventuele afwezige gebitselemeenten met kroon en brugwerk en imp
plantaten
behandeld
d worden.

Gehoo
or
Als er enkkel een probleem vaan de lip (met of zo
onder spleet in de ttandenboog) bestaat, zijn er geen specifieke gehoorsproblemen te verwachteen. Dit betekent daat het voorkomen van
v
gehoorsveerlies door vochtoppstapeling in het mid
ddenoor niet verschillend is van de freequentie bij kindere
en zonder schisis. Ongeveer
O
vier op dee vijf kinderen makeen voor het vierde levensjaar
minstens ééén periode van gehhoorsdaling door teen gevolge van vochhtopstapeling in hett middenoor. Tijdens het bezoek aan de
d schisisraadplegin
ng zal de NKO-arts uw kind hiervoor nakijken
en zo nod
dig een behandeling instellen of u naar een NKO-arts in uuw buurt sturen voo
or opvolging.

Spraak
k en taalontw
wikkeling
Kinderen leren spreken doorr imitatie van het sp
preekgedrag in hun omgeving. Niet alleeen omdat er vanaff de geboorte in hun omgeving gepraatt wordt, maar ook omdat er specifiek met en
w
voor de eigen
nlijke spraak- en
tot hen geesproken wordt. Heet eerste huilen en de eerste brabbelggeluidjes van uw kinnd komen vanzelf, het zijn spontane geluidjes. Vanaf dan wordt
taalontwikkkeling de interactiee met de omgeving erg belangrijk. Kind
deren produceren ggeleidelijk aan meer verschillende gelu
uidjes en daarna eerrste woordjes. Ze leren die variaties in
n klanken
en woorden door te imiterenn. Vanuit dit naboo
otsen ontwikkelt zicch het spreken en d
de taal. Een goed gehoor, een goede lu
uisterontwikkeling, voldoende
v
taalgevo
oeligheid en een
ontwikkeling.
taalstimuleerende omgeving ziijn onmisbaar voor de spraak- en taalo

Spraako
ontwikkeling
n, onderscheiden en
n het leren uitsprekken van die verschillende klanken noem
men we
Iedere taaal heeft zijn eigen asssortiment aan klanken, die specifiek bbij die taal horen. Het leren herkennen
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 krrijgen over de verscchillende spieren. Rond
R
de leeftijd van drie jaar kunnen de
d meeste kinderen vrijwel alle klanken
n
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.
d op basis van de sp
praakverstaanbaarheid, namelijk hoe go
oed de luisteraar de spraak verstaat. De
D spraakverstaanb
baarheid wordt minder goed in geval van
De spraakk wordt beoordeeld
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.
bij de ‘neuus’klanken /m/, /n/, //ng/ en /nk/. Bij al de
pleet, hebben meesstal weinig problemen met het correctt leren uitspreken van
v klanken en hebb
ben meestal ook geeen nasaliteitsprobleemen.
Kinderen met enkel een lip- en/of tandenboogsp
doen. Tijdens logop
pedische screening wordt
w
er aan de bilabialen - de klanken
n die worden uitgessproken
Alleen bij een wat strakke enn korte bovenlip kunnen zich eventueeel problemen voord
oven- en onderlip zo
oals /b/, /p/, /m/, /w
w/ - wel extra aandaacht besteed.
met de bo
de spraakontwikkeliing positief te stimu
uleren:
Tips om d
•
•
•
•

•

G
Gekke snoeten trekkken vindt uw baby leuk en stimuleert hem om te imitereen en zijn mondspie
eren te oefenen.
Im
miteer de geluidjes van uw baby/peuteer, zo ontstaat er vaaak een gesprekje inn brabbeltaal.
SSpreek de woorden en zinnen die u tott uw kind zegt zelf correct uit
V
Vermijd om uw kind
d te verbeteren of het
h woord correct te laten nazeggen, maar herhaal zelf correct of gebruik het
h in een eenvoudig zinnetje (bv. “pa”” “Ja, dat is een paarrd”;
“pietuig zien!” “Hebb jij een vliegtuig gezzien?”). Beklemtoonn eventueel de niett correct uitgesprok
ken klanken. Uw kin
nd zal dan meestal door imitatie, na veele keren horen, dee goede
uuitspraak van het wo
oord overnemen.
V
Vermijd ook om de kleutertaal van uw
w kind over te nemeen, maar zeg het zellf goed.

•
•

P
Praat zelf niet te sneel en gebruik korte eenvoudige zinnetjjes.
D
Doe samen met hett kind lip-, tong-, blaaas- en zuigoefeninggetjes om de mond
dspieren te stimulerren.

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).
derhalf en twee jaar leren kinderen tweeewoordzinnetjes maken.
m
Twee jaar iss een cruciale leeftijd voor de
Tussen 122 en 18 maanden beegint uw kind zijn eeerste woordjes te zzeggen. Tussen and
logopedistt om de taalontwikkkeling te beoordeleen. Vanaf twee tot vvijf jaar drukken kinnderen zich geleidellijk aan uit in langerre zinnetjes met een
n grotere woordenschat en met meerr correcte
vervoeginggen en verbuigingenn.
pleet zonder bijkom
mende aandoeningeen hebben meestal een
e normale taalontwikkeling. Als er zich
z toch een taalon
ntwikkelingsprobleeem stelt,
Kinderen met enkel een lip- en/of tandenboogsp
meestal om een verllate taalaanvang en//of een taalontwikkkelingsvertraging.
gaat het m
de taalontwikkeling positief te stimulerren:
Tips om d
•

•
•
•

Z
Zorg voor spreeksittuaties. Praat over wat
w uw kind doet, ppraat over wat u zeelf doet, praat over wat u samen ziet. Het is belangrijk daat u met uw kind in gesprek komt, ookk al zegt
uuw kind nog geen w
woordjes. Bv. “ee” “Wat
“
een mooie beeer”; “auto papa” “JJa, dat is de auto vaan papa”; “ikke nog drinken” “Wil jij no
og een beetje fruitssap drinken?”. Luistter écht
nnaar uw kind, ga in o
op wat hij zegt en stel
s vragen over waat hij vertelt.
N
Neem niet te snel genoegen met gebarren. Kinderen lerenn praten omdat ze bbeseffen dat ze door te spreken iets geedaan kunnen krijgeen.
D
Dwing uw kind niet.. Praten moet pretttig zijn, dus verbeteer uw kind niet of d
dwing uw kind niet om
o woorden of zinnen beter uit te spreken.
D
Doe samen ‘taal’speelletjes: in (prenten))boekjes kijken, bennoemen, aanwijzen en voorlezen, spee
el lotto, domino of memory,
m
doe sameen fantasiespelletjes (winkeltje spelen, met
ppoppenkast spelen, met garage spelen), zing liedjes of leess rijmpjes en gedichhtjes voor …

Logoped
die
op de voet. Als er ziich problemen stellen op vlak van spraaak en/of taal zal dee logopedist in sameenspraak
De logopeedist van het schisissteam volgt de spraak- en taalontwikkeeling van uw kind o
met het scchisisteam eventueeel bijkomende ondeerzoeken en therappie voorstellen. De therapie kan bestaaan uit thuisbegeleiding voor de hele jo
onge kindjes (leeftijd
dscategorie twee to
ot drie
jaar), logo
opedische therapie ((ten vroegste vanaf drie jaar) bij een lo
ogopedist in uw reggio of multidisciplinaaire therapie in een
n revalidatiecentrum
m. Soms kan er op school
s
GON(Geïnttegreerd
ONderwijjs)-begeleiding worden voorzien.

