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In onderstaande tekening kunt u zien wat er gebeurt in de mond van uw kind tijdens de operatie. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voeding: 
Dag 1, na de operatie. Als uw kind wakker wordt uit de narcose mag het op de uitslaapkamer wat 
drinken, meestal beginnend met wat (suiker)water. Verder mag het die eerste dag helder vloeibaar, 
bijvoorbeeld (suiker)water, thee, ranja, of appelsap. 
 
Dag 2 – 5: Glad vloeibare voeding, zoals melk, yoghurt, olvarit groente en fruit (tot 4 maanden), 
pap (zonder vezels), danoontje, ijsje (zonder stokje). Het gaat erom dat er geen voedselresten en 
stukjes in de wondjes aan de zijkanten van het gehemelte blijven zitten, zodat die goed kunnen ge-
nezen. Vermijd sinaasappel- of grapefruitsap, dat is te zuur en bijtend in de wondjes. Naspoelen 
met water bijvoorbeeld door wat kleine slokjes water uit een fles, tuitbeker of spuitje te geven, 
waardoor er geen voedsel achterblijft in de wondjes en tussen de hechtingen. Niet met een rietje 
laten drinken! 
 
Dag 5 – 12: Pap, gepureerd voedsel, witbrood zonder korstjes. Geen harde stukjes eten zoals koek-
jes, vlees, stukjes appel etc. Naspoelen met water 
Na dag 12: Uw kind mag eten zoals voor de operatie. 
 
 

Pijn 
Uw kind kan de eerste week nog pijn houden. Het is het goed om de medicijnen tegen de pijn zoals 
voorgeschreven door de arts op tijd te geven om de pijn onder controle te houden. 
 
Koorts 
De eerste dagen na de operatie is enige temperatuurverhoging s’avonds tot ca 38.5°C niet veront-
rustend. In het mondgebied bevinden zich lymfklieren die koorts kunnen veroorzaken. Laat uw kind 
zoveel mogelijk drinken en kleed het niet te warm aan. Als de temperatuur hoog blijft, niet daalt 
(ook niet s’ochtends) en uw kind maakt een zieke indruk, kunt u bellen met het ziekenhuis tel.050 
3616161 en vragen naar de dienstdoende arts van de plastische chirurgie. 
 

 De lijntjes aan de zijkanten van 
het gehemelte geven aan waar de 
chirurg een ondiepe inkeping 
maakt, zodat meer ruimte ontstaat 
in het slijmvlies om de spleet in 
het midden te hechten. Deze 
wondjes genezen vanzelf 

 In het midden is het gehemelte 
gehecht   
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Bloedverlies. De eerste dagen na de operatie kan er nog wat bloedverlies optreden uit mond en 
neus met stolseltjes en slijm. 
Als er opeens een flinke bloeding ontstaat, neemt u contact op met de dienstdoende plastische chi-
rurg (050 3616161). 
 
Hechtingen 
De hechtingen lossen vanzelf op. Dit kan soms wel een paar weken duren. De kleur van de hechtin-
gen verandert in de loop van de tijd van zwart/paars naar wit/geel. Voorkom dat uw kind speelgoed 
of andere harde dingen in de mond stopt. 
 

 


