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Baby’s met schisis kunnen problemen hebben met de voeding. 
Oorzaken van voedingsproblemen kunnen zijn:
•	 Problemen	met	vacuüm	zuigen
•	 Verslikken
•	 Het	terugkomen	van	voedsel	via	de	neus	(nasale	

regurgitatie)
•	 Lucht	meeslikken
•	 Vermoeidheid
In deze folder leest u wat u daar aan kunt doen.

Vacuüm zuigen

Als uw kind een gehemeltespleet heeft, zal borstvoeding vaak niet 
lukken. Een baby met een spleet in het gehemelte kan niet krachtig 
genoeg zuigen. Er is een open verbinding tussen neus- en mond-
holte. Omdat de neusholte niet kan worden afgesloten is het niet 
mogelijk de onderdruk tot stand te brengen in de mondholte, die 
nodig is om de melk uit de speen te ‘drukken’. 

Daarom wordt vrijwel altijd flesvoeding gegeven met een 
aangepaste	speen	(‘special	need	feeder’).	Een	special	need	feeder	
is verkrijgbaar bij een thuiszorgwinkel of bij de apotheek.
	 Het	voorste	gedeelte	van	de	speen	heeft	een	
spleetvormige opening. De stand van de opening kunt u aanpassen 
aan de behoefte en de zuigkracht van uw baby.

Eventueel kunt u uw baby helpen bij het drinken. Op het moment 
dat uw baby een aantal zuigbewegingen maakt knijpt u voorzichtig 
in de speen. Als uw baby een pauze neemt om te ademen, doet u 
niets.	Hiermee	voorkomt	u	dat	uw	baby	zich	verslikt.
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Verslikken

Baby’s met een gehemeltespleet verslikken zich makkelijk. Zelf 
kunt u er op letten dat de melktoevoer niet te groot is. De 
melktoevoer kan worden verminderd door de stand van de speen 
te veranderen.

Als uw baby halfliggend de fles krijgt, verslikt hij of zij zich ook 
minder snel. U kunt uw baby op schoot leggen en ondersteunen 
met uw arm, of u legt uw baby op uw schoot met het hoofd naar 
uw knieën, terwijl u uw voeten op een laag krukje heeft staan.

Als uw baby zich vaak verslikt, kan de logopediste van het 
schisisteam u adviseren over mogelijke hulpmiddelen. Zij is 
meestal aanwezig wanneer u met uw baby komt voor het 
aanmeten	van	een	gehemelte/voedingsplaatje	(zie	pagina	3).

Nasale regurgitatie

Zolang het gehemelte nog niet door een operatie is gesloten, is 
het mogelijk dat er tijdens of na de voeding wat voedsel door de 
neus terug komt. Dit is misschien een akelig gezicht, maar het is 
niet	erg.	Het	gaat	vaak	om	kleine	hoeveelheden.	Belangrijk	is	dat	u	
de mond en neus schoonmaakt met water. De mond kan worden 
schoongemaakt met een nat gaasje en de neus met een in water 
gedrenkt watje.

Lucht meeslikken

Als uw baby tijdens het voeden te veel lucht hapt kan het voedsel 
vanuit de maag terugkomen. U kunt dit voorkomen door uw baby 
iets vaker de gelegenheid te geven een boertje te laten.
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Vermoeidheid bij het drinken

De voeding zal in de meeste gevallen wat meer tijd vergen. Neem 
rustig	de	tijd,	maar	laat	het	ook	niet	te	lang	duren:	20-30	minuten	
per voeding is bijna altijd mogelijk als uw baby 4-6 weken is. Als 
het voeden langer duurt, is dit te vermoeiend voor uw kind. Zowel 
u als uw baby hebben rust nodig en er moet natuurlijk ook tijd 
overblijven om te knuffelen en te spelen.
 Duurt de voeding korter, dan wordt de zuigbehoefte 
onvoldoende bevredigd. Dit kunt u ondervangen door een speen 
te geven.

Gehemelte/voedingsplaatje

Baby’s met een lip-, kaak- en gehemeltespleet krijgen een 
gehemelteplaatje	(voedingsplaatje)	aangemeten.	Als	uw	kind	
ongeveer een week oud is, wordt een afdruk van de bovenkaak 
gemaakt. Met behulp van die afdruk wordt het gehemelteplaatje 
gemaakt. Deze behandeling vindt plaats op de afdeling 
Kaakchirurgie / Bijzondere Tandheelkunde. Na een paar dagen is 
het gehemelteplaatje klaar. U komt dan naar het ziekenhuis om het 
plaatje bij uw baby te laten plaatsen. Meestal went een kind binnen 
een dag aan het plaatje. 
 Dankzij dit gehemelteplaatje kan beter druk worden 
opgebouwd in de mondholte. Door een betere afsluiting tussen 
mond- en neusholte zal de voeding makkelijker verlopen.
Een gehemelteplaatje kan een deel van de eventuele problemen 
voorkomen of verminderen.
 Door een betere afsluiting van mond- en neusholte komt 
er	minder	voeding	door	de	neus	terug.	Het	meeslikken	van	lucht	
wordt minder. Bovendien is de drukopbouw beter, waardoor de 
voeding makkelijker verloopt.
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Het	plaatje	heeft	meerdere	doelen.	De	kaakdelen	worden	meer	
naar elkaar toegebracht waardoor de plastisch chirurg een betere 
uitgangspositie heeft voor de lipsluiting. Ook is de positie voor de 
tandboog beter. Dit zorgt voor de mogelijkheid van een betere 
stand van het neustussenschot.

Algemeen

Een kind met schisis ontwikkelt zich qua voeding als alle andere 
kinderen. U kunt daarin de richtlijnen van het consultatiebureau 
volgen. Ook als uw kind een gehemelte/voedingsplaatje heeft kan 
het gewoon leren afhappen en kauwen. Toch kunnen vragen 
ontstaan	als	uw	baby	overgaat	op	andere	soorten	voeding	(pap,	
fruithap, brood).

Als u problemen ervaart, ergens onzeker over bent of als u vragen 
heeft,	aarzel	dan	niet	om	contact	op	te	nemen.	Het	schisisteam	is	
dinsdag,	donderdag	en	vrijdag	bereikbaar	van	8.00	tot	16.30	uur	op	
telefoonnummer	050	361	32	52.
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