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Inleiding 
  
 Als ouders van een kind met een schisis wilt u uw kind natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden. Het 

schisisteam van het UMCG helpt u daarbij door middel van individuele gesprekken en 
groepsbijeenkomsten. 
 
Tijdens de eerste levensjaren heeft uw kind waarschijnlijk al meerdere operaties ondergaan om de 
lip en het gehemelte te sluiten en/of om de kaak vroegtijdig te corrigeren. Informatie over deze 
operaties staat in de brochure ‘Schisis deel 1: Baby’s en peuters van 0 tot 2 jaar’ en in de 
verschillende brochures over specifieke operaties. In het eerste deel van de schisisbrochure staat 
ook wat de oorzaken kunnen zijn van een schisis en welke vormen van schisis er bestaan.  
 In dit tweede deel van de schisisbrochure informeren we u over de belangrijkste 
onderwerpen die tussen het tweede en het twaalfde levensjaar van een kind met een schisis aan de 
orde komen. 

  

Sociale begeleiding 
  
 Tussen het tweede en het twaalfde levensjaar ontwikkelt het kind zich steeds meer tot een eigen 

persoonlijkheid, dat spreekt en contact maakt met anderen; het wordt kortom een steeds 
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zelfstandiger individu. De contacten van uw kind zullen zich steeds meer aan uw gezichtsveld 
onttrekken: de leerkracht op school gaat invloed krijgen en uw kind trekt op met vriendjes of 
vriendinnetjes uit de buurt of van school. Uw kind zal positieve, maar ook negatieve ervaringen 
opdoen in deze contacten. Dat hoort nu eenmaal bij het opgroeien. In het algemeen leert het kind 
daarvan.  
 
Het kan zijn dat uw kind door zijn of haar uiterlijk andere problemen heeft dan de meeste 
leeftijdgenootjes. Als u ongerust bent of behoefte heeft aan overleg en/of hulp, kunt u contact 
opnemen met het schisisteam. Dit geldt ook voor alle andere situaties waarin u het gedrag of de 
ontwikkeling van uw kind niet begrijpt. De orthopedagoog van het schisisteam onderzoekt samen 
met u wat er aan de hand kan zijn en hoe dit het beste kan worden opgelost. 

  

Medische begeleiding 
  
 Er is voor uw kind een behandelingsplan opgesteld, dat in de loop van de tijd wordt bijgesteld als dat 

nodig is. Naast de operaties maken ook de controlebezoeken deel uit van het behandelingsplan. De 
controlebezoeken vinden de eerste jaren plaats bij de polikliniek voor Plastische Chirurgie en op het 
spreekuur Communicatieve Stoornissen bij Kinderen van de polikliniek Keel-, neus- en 
oorheelkunde (KNO/CSK).  
 
Alle kinderen met schisis worden op tweeënhalf jarige leeftijd op dit spreekuur beoordeeld op hun 
spraak, taal en gehoor. Als er op dit gebied problemen zijn kan logopedie helpen; soms is een 
operatie nodig. U kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan de spraakontwikkeling van uw 
kind. 
 
Als uw kind ongeveer zes jaar is worden de controlebezoeken bij KNO/CSK overgenomen door het 
schisisteam. Het team bestaat uit de volgende deskundigen:  

 Het secretariaat is voor u het eerste aanspreekpunt. U kunt de secretaresse bellen als u 
vragen heeft aan één of meer leden van het team. Het telefoonnummer is (050) 361 32 52. 
Als de secretaresse de vraag niet direct kan beantwoorden, wordt u teruggebeld nadat die 
in het team is besproken.  

 De verpleegkundige en de orthopedagoog kunnen u uitgebreid inlichten over vrijwel alle 
aspecten van schisis en de invloed ervan op uw kind. Als het nodig is zullen zij u in contact 
brengen met andere teamleden of met personen of instanties buiten het team.  

 De plastisch chirurg is degene die de operaties verricht aan de lip en het gehemelte. Hij 
doet dat samen met de anesthesioloog, die de narcose verzorgt en die vóór, tijdens en na 
de operatie over de toestand van uw kind waakt.  

 De kinderarts verricht vóór de eerste operatie een algeheel onderzoek naar de 
gezondheidstoestand van uw kind en wordt verder ingeschakeld wanneer daar aanleiding 
toe is.  

 De orthodontist is een tandarts-specialist. Hij houdt zich bezig met de vorm en de stand van 
boven- en onderkaak. Hij kan de groei van de kaken en later de stand van de tanden 
bijvoorbeeld met beugels beïnvloeden. Soms wordt de orthodontist al vóór de operatie bij 
de behandeling betrokken, bijvoorbeeld wanneer er een voedingsplaatje of 
gehemelteplaatje nodig is om de stand van de kaak te verbeteren en de voeding beter te 
laten verlopen.  

 De prothetist is ook een tandarts-specialist. Deze werkt direct vanaf de geboorte samen 
met de orthodontist bij het aanmeten van een gehemelteplaatje of voedingsplaatje. Hij blijft 
de groei van het gebit volgen tot en met de puberteit.\ 

 De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) onderzoekt de keel, de neus en het gehoororgaan en 
adviseert zo nodig om bepaalde operaties of behandelingen uit te voeren.  

 De audioloog is een deskundige op het gebied van het gehoor. Hij onderzoekt het gehoor 
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van uw kind en adviseert zo nodig bepaalde maatregelen om het gehoor te verbeteren.  

 De spraakpedagoog en de logopedist letten op de ontwikkeling van het praten, het 
taalgebruik en het stemgebruik.  

 De kaakchirurg werkt mee aan correcties van de boven- en onderkaak.  

 De erfelijkheidsdeskundige kan onderzoek verrichten naar de mogelijke erfelijkheid van de 
schisis. Daardoor kunt u enig inzicht krijgen in de kans dat uw volgende kinderen deze 
afwijking ook zullen hebben.  

 De ouders: u bent in feite het belangrijkste lid van het schisisteam. U begeleidt het kind 
dagelijks. U kunt het kind helpen bij de problemen die het door de afwijking zal hebben. 

  

Het schisisspreekuur 
  
 Wanneer uw kind zes jaar oud is krijgt u voor het eerst een oproep voor het schisisspreekuur. De 

bezoeken aan dit spreekuur worden meestal om de twee of drie jaar herhaald totdat het kind 
zestien tot achttien jaar is. Het schisisspreekuur vindt twee keer per maand plaats op een 
vrijdagmiddag in de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Het is een 
multidisciplinair spreekuur, dat wil zeggen dat u op één middag van meerdere specialisten adviezen 
kunt krijgen. Het kan handig zijn vragen of problemen van tevoren op te schrijven. 
 
Tijdens de bezoeken aan het spreekuur wordt uw kind door verschillende specialisten onderzocht. 
Aan de hand van die onderzoeken wordt het behandelingsplan voor de komende periode 
vastgesteld. Dit wordt uiteraard met u besproken. Als u vragen heeft of iets niet begrijpt, zegt u dat 
dan gerust tegen de betreffende specialist. Het is belangrijk dat u weet hoe de behandeling zal 
verlopen. 
 
Wanneer u zich zorgen maakt, bijvoorbeeld over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, kunt u 
dit bespreken met de orthopedagoog van het team. Wanneer u een afspraak maakt voor het 
schisisspreekuur kunt u aangeven of u met de orthopedagoog wilt spreken. Als u dit wilt, neemt de 
orthopedagoog vervolgens contact met u op. Soms kan een afspraak aansluitend aan het spreekuur 
gepland worden. 

  

Plastische Chirurgie 
  
 Ook plastische chirurgie maakt deel uit van het behandelingsplan. Wat er op dit gebied nodig en 

mogelijk is, wordt bepaald in overleg met de plastisch chirurg. In deze fase gaat dat vaak over 
littekencorrecties of spraakverbeterende operaties. 

  

Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) 
  
  De oren en het gehoor 
 Vijftig procent van de kinderen met een schisis heeft te kampen met een tijdelijk of blijvend 

verminderd gehoor. Hieronder wordt uitgelegd wat de samenhang tussen de gehoorproblemen en 
een gespleten gehemelte is. 
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Figuur 1. Het hoofd, (het gebied van keel, neus en oor is in doorsnede aangegeven). 

  
 

 
Figuur 2. Het oor 

  
 Aan het oor worden drie gebieden onderscheiden (zie figuur 2):  

1. Het uitwendige oor (oorschelp en gehoorgang), waardoor de geluiden uit de omgeving 
binnenkomen.  
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2. Het middenoor, waarin de trommelholte zich bevindt. Op de grens tussen de gehoorgang 
en de trommelholte bevindt zich het trommelvlies, dat de geluidstrillingen via de 
gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel) doorgeeft aan:  

3. Het binnenoor, waarin zich de gehoorzenuw bevindt. Deze gehoorzenuw geeft een signaal 
aan de hersenen. Op die manier wordt iemand zich bewust van een geluid.  
 

Bij schisiskinderen is vaak sprake van stoornissen in het doorgeven van de geluidstrillingen aan het 
binnenoor: het trommelvlies en de gehoorbeentjes werken vaak niet zo goed. Hoe komt dit nu?  
 
Op figuur 2 ziet u de buis van Eustachius. Dit is een heel nauw kanaaltje, dat van de neus-keelholte 
naar het linker of het rechter oor loopt. De opening van deze buis van Eustachius in de neus-
keelholte is heel nauw. In rust is de buis eigenlijk dicht. Alleen als we de gehemeltespieren 
gebruiken (bijvoorbeeld bij gapen en slikken), gaat de buis van Eustachius open.  
 Aan de andere kant mondt de buis van Eustachius uit in de trommelholte (het middenoor). 
De wanden van het middenoor zijn bekleed met slijmvlies, dat steeds kleine hoeveelheden vocht 
(dun slijm) vormt. Dat vocht wordt via de buis van Eustachius afgevoerd naar de neus-keelholte.  
 
Bij kinderen met een gehemeltespleet en/of een te kort aangelegd gehemelte kan de buis van 
Eustachius zich vaak niet goed openen, omdat de gehemeltespieren niet goed werken. Als gevolg 
daarvan kan het vocht in de trommelholte niet weg en hoopt zich op. Daardoor is er minder ruimte 
voor lucht in het oor, waardoor het trommelvlies niet meer goed kan meetrillen met het geluid, en 
dat geluid dus ook niet goed kan doorgeven aan het gehoorzintuig: het kind hoort slecht. Dit wordt 
‘geleidingsverlies’ genoemd. Ook raken oren met vocht erin veel sneller ontstoken. 

  
  Trommelvliesbuisjes 
 Deze problemen kunnen vaak worden opgelost door een kunstmatige verbinding naar buiten te 

maken door trommelvliesbuisjes (z.g. boordeknoopjes) te plaatsen. Deze buisjes zorgen ervoor dat 
er voldoende lucht in de trommelholte kan komen. Het trommelvlies kan het geluid dan weer goed 
opvangen en doorgeven. Bovendien verminderen de trommelvliesbuisjes de kans op 
oorontstekingen en daardoor kunnen mogelijk ook lastige vergroeiingen worden tegengegaan.  
 Na verloop van tijd (acht tot twaalf maanden) wordt zo’n trommelvliesbuisje vanzelf weer 
uitgestoten. Het gaatje groeit doorgaans snel dicht.  
 
Het inbrengen van een trommelvliesbuisje veroorzaakt een klein litteken op het trommelvlies. 
Daarom moet het inbrengen niet al te vaak gebeuren. Soms zal de keel-, neus- en oorarts daarom 
een tijdlang een gehoorapparaatje aanraden als er teveel littekens dreigen te ontstaan. De arts kijkt 
steeds opnieuw wat het beste is.  
 Als het kind ouder wordt (na het negende jaar) gaat de buis van Eustachius vaak toch 
voldoende werken. Het is dus in zekere zin een tijdelijk probleem. 

  
  Het gehemelte 
 Als het (zachte) achterste deel van het gehemelte de neus- en keelholte bij het spreken niet goed 

afsluit, kan dit zorgen voor een neuzige spraakklank (de open-neusspraak). De oorzaak is veelal een 
te kort of niet goed functionerend gehemelte. Figuur 3 laat u de situatie zien. Soms zijn spraaklessen 
voldoende om het probleem op te heffen. Vaak ook niet. Dan wordt geadviseerd door middel van 
een operatieve ingreep het gehemelte te verlengen. Op welke leeftijd deze ingrepen het beste 
kunnen worden verricht, wordt door de specialisten en in overleg met u als ouders bepaald. We 
proberen dit te doen voordat uw kind naar de basisschool gaat. De arts vertelt u welke techniek voor 
de operatie wordt gebruikt. 
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Figuur 3. Gehemelte niet goed 
afgesloten (zijaanzicht) 

 
HG = harde gehemelte  
ZG = zachte gehemelte  
A = achterwand keelholte  
 
1 = in rust  
2 = in beweging 

  
  Gehemelteverlengende operatie (farynxplastiek) 
 Bij deze operatie wordt een blijvende verbinding gemaakt tussen het zachte gehemelte en de 

keelachterwand. Tijdens de operatie wordt in de achterwand van de keel een rechthoekige 
slijmvliesspierlap losgesneden, die aan één zijde in contact blijft met de keelwand. De top van de lap 
wordt naar voren op het zachte gehemelte gehecht en vormt zo een brug tussen het gehemelte en 
de keelwand. Aan de zijkant blijven aan beide zijden openingen aanwezig (figuur 4a en 4b). Voor een 
verlenging van het gehemelte wordt uw kind twee tot vier dagen in het UMCG opgenomen. 

  
  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
          Figuur 4b. De farynxplastiek (vooraanzicht) 
 
     Figuur 4a. De farynxplastiek (zijaanzicht)  
 
 HG = harde gehemelte  
 ZG = zachte gehemelte  
 F = farynxflap 
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  Verwijderen van de neusamandel 
 Soms is het noodzakelijk om voor de gehemelteverlengende operatie de neusamandel te 

verwijderen. Die bevindt zich in de neus-keelholte tussen de openingen van de buizen van 
Eustachius. Door het te korte gehemelte kan het drinken ‘achterom’ in de neus komen. Daardoor 
raakt de neusamandel dikwijls extra geprikkeld en vergroot.  
 
Bij kinderen met een schisis helpt een te grote neusamandel vaak mee om de neus bij het praten van 
de keel af te sluiten, wat het te korte gehemelte alléén niet kan. Wanneer de neusamandel moet 
worden verwijderd, kan daardoor bij schisiskinderen een open-neus-spraak ontstaan, of kan de al 
bestaande open-neusspraak erger worden. In dat geval kan de gehemelteverlengende operatie 
noodzakelijk zijn. Dit gebeurt dan ongeveer drie maanden na het verwijderen van de neusamandel.  
 Het verwijderen van de neusamandel gebeurt in dagbehandeling. Uw kind kan na de ingreep 
dezelfde dag dus weer naar huis. 

  

De spraak 
  
 Ouders van schisiskinderen vragen vaak of hun kind zijn of haar leven lang gebrekkig zal blijven 

spreken door de lip-, kaak- en/of gehemeltespleet. Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Er 
bestaan grote verschillen in de afwijking. Alleen een gespleten lip, of een gespleten lip en kaak, 
veroorzaakt doorgaans geen spraakproblemen. Een gespleten gehemelte kan bij het ene kind leiden 
tot problemen met het spreken, terwijl bij een ander kind het spreken vrijwel normaal is.  
De spraakdeskundigen (spraakpedagoog en logopedist) beoordelen het spreken van uw kind. Zij 
praten met uw kind en laten het een aantal standaardzinnetjes of woordjes nazeggen. Zij letten 
daarbij op:  

• spraakontwikkeling  
• taalontwikkeling  

 nasaliteit. 
  
  Spraakontwikkeling 
 Iedere taal kent een aantal klanken die speciaal bij die taal horen. Het leren herkennen en het leren 

uitspreken van die klanken noemen we spraakontwikkeling. Voor deze ontwikkeling is het belangrijk 
dat het kind zijn spieren van lippen, tong en gehemelte goed kan bewegen en dat het goed kan 
horen. In de eerste drie levensjaren leren kinderen controle krijgen over de verschillende spieren en 
leren ze luisteren. Als ze ongeveer drie jaar zijn kunnen kinderen vrijwel alle klanken vormen. Alleen 
de /s/ en de /r/ leren veel kinderen pas later goed uitspreken.  
 
Tussen hun derde en vijfde jaar leren kinderen de verschillende klanken te gebruiken in woorden. 
Eerst worden klanken in woorden nog vaak weggelaten of vervangen, bijvoorbeeld: fiets = piets; 
bloem = bwoem; kraan = klaan. Ook van twee of drie medeklinkers aan het begin of eind van een 
woord wordt er vaak eerst maar één uitgesproken, bijvoorbeeld: stoel = toel; vliegtuig = vietuig.  
 Bij een normale ontwikkeling kan een zesjarig kind de klanken van een taal goed uitspreken 
en ze ook toepassen in woorden. 

  
  Taalontwikkeling 
 Taalontwikkeling is het leren begrijpen van de betekenis van de woorden die door anderen worden 

uitgesproken. Hierdoor is het mogelijk om ook zelf gedachten en wensen onder woorden te 
brengen. Taalontwikkeling is dus eigenlijk de manier waarop kinderen woorden en zinnen leren 
begrijpen en leren uitspreken. Deze ontwikkeling verloopt meestal volgens een vaste lijn (zie 
schema minimum spreeknormen, pagina 15):  
 
Tussen één en anderhalf jaar begint het kind zijn eerste woordjes te zeggen. Deze woordjes worden 
vaak nog niet goed gevormd, doordat ook de spraakontwikkeling nog in volle gang is. Uw kind kan 
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bijvoorbeeld zeggen: taat (= staart), of pa-pu (= paraplu). Het is gewoon dat het spreken soms een 
beetje neuzig (nasaal) is.  
 
Tussen anderhalf en twee jaar beginnen kinderen zinnetjes te maken van twee woorden. Ook nu 
worden de woorden nog niet altijd goed gevormd en kan het spreken soms neuzig zijn. Uw kind kan 
bijvoorbeeld zeggen: fieze buite (= ik wil buiten fietsen), of kinne boem (= de vlinder zit op de 
bloem).  
 
Tussen twee en drie jaar gaan kinderen zinnetjes maken van drie tot vijf woorden. Wanneer ze naar 
de basisschool gaan, kunnen ze zich vaak al aardig uitdrukken. Voor een goede taalontwikkeling zijn 
belangrijk:  

• een omgeving waarin veel met het kind gepraat wordt; 
• voorlezen; 
• een goed gehoor. 

  
  Nasaliteit 
 Nasaliteit is een verschijnsel waarbij de spraakklanken te veel door de neus klinken. Tijdens het 

spreken moeten de meeste klanken door de mond worden gevormd. Het zachte gehemelte wordt 
dan opgetrokken en sluit de mondholte aan de achterzijde af. Slechts bij drie spraakklanken, de /m/ 
(mamma), /n/ (nee) en /ng/ (lang) is deze afsluiting niet noodzakelijk. Deze klanken móeten zelfs 
door de neus klinken.  
 Door de werking van het zachte gehemelte (optrekken en niet optrekken) kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen orale klanken (door de mond gevormd) en nasale klanken 
(door de neus gevormd). Normaal duurt het ongeveer drie jaar voordat een kind de 
bewegingsmogelijkheden van het zachte gehemelte goed onder controle heeft. Wanneer het 
gehemelte van voldoende lengte is, zal er na die eerste drie levensjaren geen lucht meer door de 
neus ontsnappen wanneer dat niet nodig is. 

  
  Onderzoek 
 Wanneer een kind met een schisis minder duidelijk spreekt dan zijn leeftijdgenootjes, wordt 

onderzocht wat er precies aan de hand is. Dit doen de spraakdeskundigen van het schisisteam (de 
spraakpedagoog en de logopedist) en gebeurt aan de hand van de minimum spreeknormen. Die 
geven per leeftijd aan wat een kind bij normale spraak- en taalontwikkeling zou moeten kunnen.  
Een overzicht van de minimum spreeknormen:  
 
1 jaar  veel en gevarieerd brabbelen  
1½ jaar tenminste 5 woordjes, woordopbouw nog onvolledig  
2 jaar  zinnen van 2 woorden, woordopbouw nog onvolledig  
3 jaar  zinnen van 3 tot 5 woorden, zinsopbouw nog niet correct, geen opvallende nasaliteit meer, 
 75% verstaanbaar  
4 jaar  eenvoudige zinnen, nog problemen met meervoudsvormen en vervoegingen, ruim 75% 
 verstaanbaar  
5 jaar  goed gevormde en lange zinnen, correct taalgebruik, vrijwel alles verstaanbaar.  
 
Mogelijke oorzaken van onvoldoende spraakontwikkeling:  

• onvoldoende controle over de spieren van lippen, tong en gehemelte; 
• een te kort gehemelte; 
• een minder goed gehoor;  
• een zwak leervermogen. 

 
Om de spraak te verbeteren is spraakles soms een goede manier, soms een gehemelteverlengende 
operatie (farynxplastiek). 
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Het gebit en de kaken 
  
 Tussen de zesde en de negende levensmaand van een kind beginnen de melktanden en enige tijd 

later de melkkiezen door te breken. Bij een kind met een schisis van de kaak kunnen de 
doorgebroken tanden naast de kaakspleet een afwijkende stand of vorm hebben. Soms ontbreekt er 
een tand of is er één teveel. Kinderen met alleen een gehemeltespleet hebben meestal geen 
speciale gebitsafwijkingen.  
 
Bij het opgroeien kan het opvallen dat de onderkaak harder groeit dan de bovenkaak. In de mond 
zien we naast de scheve tanden vaak afwijkingen in de vorm van de bovenkaaksboog. Veel ouders 
maken zich hierover zorgen en stellen veel vragen tijdens de spreekuren. Helaas kunnen wij deze 
vragen niet altijd bevredigend beantwoorden, omdat de groei niet helemaal is te voorspellen. Voor 
het tiende levensjaar is het meestal nog te vroeg om met een beugelbehandeling te starten, omdat 
het kind dan nog een (gedeeltelijk) melkgebit heeft. Daarom wordt meestal gewacht tot een groot 
deel van de tandwisseling (bijvoorbeeld de melkkiezen) is voltooid. Dan is duidelijk welke 
afwijkingen het gebit van uw kind heeft, en kan de beugel daar op afgestemd worden.  
 
De orthodontist kijkt samen met de tandarts-prothetist (dit zijn tandarts-specialisten die met 
behulp van plaatjes en beugels de stand van de kaken, tanden en kiezen corrigeren) naar de 
ontwikkeling van de kaken en het gebit van uw kind. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de schisis 
(lip, lip-kaak, lip-kaak en verhemelte) kan de tandaanleg rondom de spleet en de groei van met name 
de bovenkaak verstoord zijn. Om dit goed te kunnen beoordelen moeten er foto’s, röntgenfoto’s en 
gebitsmodellen gemaakt worden. Dit gebeurt op de afdeling Orthodontie. 

  
  
  De ontwikkeling van het gebit 
  
  Het melkgebit 
 Het melkgebit is op de leeftijd van drie à vier jaar vrijwel volledig doorgebroken. Bij kinderen met 

een schisis zijn in de meeste gevallen aan weerskanten van de spleet of de spleten afwijkingen aan 
de tanden zichtbaar:  

• Het aantal tanden kan anders zijn: er kunnen er te veel of te weinig zijn.  
• De grootte en de vorm vertonen soms afwijkingen: de tanden naast de spleet kunnen te 

groot of te klein zijn, soms zijn twee tanden ‘versmolten’ tot één, of ze hebben een 
kegelvorm.  

• Een enkele keer breken tanden niet door omdat ze op een ongewone plaats worden 
gevormd en/of een abnormale groeirichting hebben.  

 
De vorm van de kaak is in de buurt van een spleet vaak afwijkend:  

• Er is geen vloeiend verloop in de boogvorm en de randen van de spleet lopen meestal 
omhoog.  

• Er kan een trap in de tandboog aanwezig zijn; de kaakdelen staan meestal wel tegen elkaar 
aan, het bot loopt echter niet door.  

• Wanneer er aan twee kanten een spleet is die geheel doorloopt, is het botstuk dat ertussen 
ligt alleen nog aan het neustussenschot verbonden. Deze zogenaamde tussenkaak kan dan 
makkelijk heen en weer worden bewogen.  

• Het kan voorkomen dat de tussenkaak sterk naar voren staat.  
• Tenslotte kan het achterste deel van de bovenkaak aan één kant (bij enkelzijdige spleet) of 

aan twee kanten (bij dubbelzijdige spleet) te smal zijn.  
• De abnormale vorm van de bovenkaak heeft directe gevolgen voor de stand van de 

tanden/kiezen ten opzichte van elkaar én ten opzichte van de tanden/kiezen in de 
onderkaak. Bovendien kunnen de tanden zélf nog gedraaid en/of scheef staan. Het aantal 
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variaties is dus erg groot. 
 
Behandeling van de afwijkingen van het melkgebit is meestal weinig zinvol, omdat deze nauwelijks 
invloed heeft op de tanden en kiezen van het blijvende gebit. Het is echter wel belangrijk dat de 
tanden en het tandvlees van uw kind goed gezond blijven. Een goed melkgebit is de voorbode van 
een goed blijvend gebit. Het melkgebit overbrugt een groeiperiode en maakt de mond als het ware 
klaar voor het blijvende gebit. U kunt daar zelf - met uw kind - een heleboel aan doen, zoals:  
 

• Goede voeding. Tandbederf wordt vooral veroorzaakt door de suikers in ons voedsel. 
Belangrijk is het kind al jong te wennen aan andere smaken dan zoetigheid, bijvoorbeeld: 
geraspte appel, wortel, tomaat of een stukje kaas.  
 

• Gebruik van fluoride. Fluoride maakt de tanden sterker, zodat er minder snel gaatjes in 
komen. Poets daarom met fluoridehoudende tandpasta. Gebruik voor peuters een speciale 
peutertandpasta. U kunt de werking van fluoride vergroten door uw kind na het poetsen 
niet met water te laten naspoelen, maar alleen de tandpasta uit te laten spugen.  
 

• Tandenpoetsen. Na elke maaltijd is het belangrijk het gebit van uw kind te poetsen. Let er 
daarbij op dat de tanden en kiezen niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de 
binnenkant worden gepoetst. Zet de (kleine, zachte) kindertandenborstel niet alleen op de 
tanden, maar ook op het tandvlees. U hoeft niet bang te zijn dat u het gehemelte 
beschadigt.  
 

• Regelmatige controles door de tandarts. Voor de toekomstige behandeling van uw kind 
door de tandarts en de orthodontist is het belangrijk dat er een goede relatie ontstaat 
tussen uw kind en uw tandarts. Begin met een kijkje in de wachtkamer en behandelkamer 
als u er zelf ook moet zijn. 

  
  Het wisselgebit 
 Het wisselgebit is de fase waarbij zowel melktanden en -kiezen als blijvende tanden en kiezen 

aanwezig zijn. De opmerkingen over vorm, grootte en stand van de tanden, kiezen en kaken in het 
melkgebit gelden evenzeer voor het wisselgebit. Alleen lijkt alles hier wat erger, omdat er grotere 
tanden doorbreken, die meer plaats nodig hebben en meer zichtbaar zijn: de afwijkende tandstand 
wordt opvallender. Ook wanneer er tanden niet doorbreken, zal dat meer opvallen.  
 
Bij kinderen die aan het wisselen zijn, is het belangrijk om goed op te letten wat er achter de laatste 
melkkiezen gebeurt. Rond het zesde jaar breken de eerste blijvende kiezen door. Die liggen in het 
begin vaak een beetje verscholen achter de melkkiezen. Het is belangrijk dat u deze doorbrekende 
kiezen bij het poetsen meeneemt, om gaatjes in het kauwvlak te voorkomen.  
 
De wisseling zelf verloopt vooral in de omgeving van de spleet meestal minder regelmatig dan bij 
kinderen zonder kaakspleet. Soms breken blijvende tanden extra vroeg door, soms juist vertraagd.  
 Soms wordt al in deze fase (als het kind 11 of 12 jaar is) een beugel voorgeschreven om de 
stand van de tanden en kiezen te verbeteren. Dit is nodig als de bovensnijtanden zover naar binnen 
doorbreken dat ze achter de ondersnijtanden komen wanneer het kind de kiezen op elkaar zet, Een 
beugel kan ook zinvol zijn als kiezen en hoektanden in de bovenkaak teveel naar binnen doorbreken, 
zodat ze binnen de onderkiezen als het kind de kiezen op elkaar zet.  
 De beugel hoeft meestal niet zo lang gedragen te worden. Daarna wordt het gebit (met 
mogelijk nog andere afwijkingen) weer aan zichzelf overgelaten totdat (later) de definitieve 
correctie en aanvulling kan worden gedaan. 
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  Het blijvende gebit 
 In de meeste gevallen wordt met de behandeling van de afwijkende stand (de orthodontische 

behandeling) gewacht tot alle blijvende tanden en kiezen doorgebroken zijn. Dit is (afgezien van de 
verstandskiezen) tussen het 11e en 13e jaar. Zo kan de stand van de blijvende tanden en kiezen 
goed op elkaar afgestemd worden. Bovendien kan in deze periode optimaal van de groeispurt van 
de kaken geprofiteerd worden. Met name de stand van de bovenkaak kan in deze periode goed 
afgestemd worden op die van de onderkaak .  
 
Het doel is om de orthodontische behandeling zo vlot en doelmatig mogelijk in te plannen. Dit om 
te voorkomen dat de orthodontische behandeling nodeloos lang duurt en het kind ‘behandelmoe’ 
wordt, waardoor de motivatie voor het dragen en schoonhouden van de orthodontische apparatuur 
(de beugel) af kan nemen.  
 
Ontbrekende tanden en/of kiezen worden in eerste instantie op een eenvoudige manier aangevuld 
door een gedeeltelijke prothese (‘een plaatje’). Op 17- of 18-jarige leeftijd wordt een definitieve 
vervanging voor een ontbrekende tand en/of kies gekozen; een implantaatkroon of een brug.  
 
Als het nodig is wordt de spleet in het kaakbot opgevuld met bot elders uit het lichaam (van de 
bekkenkam of uit de kin). Dit wordt een bottransplantaat genoemd. De bedoeling is in de eerste 
plaats dat de kaakbotdelen aan elkaar vast groeien. Ook kan het zorgen dat tanden die nog in 
ontwikkeling zijn in het (nieuwe) bot hun weg vinden in plaats van door te breken in de kaakspleet 
die daar eerst was. Soms is een voorbehandeling met een beugel nodig om de bovenkaak een 
betere vorm te geven voordat een bottransplantaat wordt aangebracht. 

  

Meer informatie 
  
 Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan niet, maar neem contact op met het 

schisisteam, telefoon (050) 361 32 52. De namen van de leden en hun specialisme vindt u op de 
aparte informatiekaart die u hebt gekregen. U kunt het schisisteam ook schrijven. Het adres is:  
  
 Universitair Medisch Centrum Groningen  
 Schisisteam Noord 
 Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (HPC BB70) 
 Postbus 30.001  
 9700 RB Groningen  
 
Verder heeft het Schisteam een eigen website: www.schisis.umcg.nl  

  
  Oudervereniging 
 Veel ouders vinden het prettig om ervaringen te delen en tips uit te wisselen met andere ouders van 

een kind met een schisis. Die mogelijkheid biedt de oudervereniging BOSK. Ook met andere vragen 
over schisis kunt u hier terecht.  
 
 BOSK, landelijke werkgroep schisis  
 Postbus 457  
 2501 CL Den Haag  
 telefoon: (070) 345 66 46  
 www.bosk.nl (zie onder aandachtsgebieden  schisis) 

  
  
  
  

http://www.schisis.umcg.nl/
http://www.bosk.nl/
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Schematisch overzicht behandeling 
  
 Omdat ieder kind anders is en zich anders ontwikkelt, kunnen voor uw kind sommige onderzoeken 

en behandelingen op een ander tijdstip plaatsvinden dan in dit overzicht is vermeld.  
 

Direct na de geboorte 
Verpleegkundige neemt contact op met ouders. Eventueel aanmeten gehemelteplaatje of 
voedingsplaatje. 
 

3 tot 6 maanden 
Opname voor lipsluiting en verder onderzoek door plastisch chirurg. Eventueel onderzoek door 
orthodontist en kinderarts. 
 

9 tot 14 maanden 
Opname voor gehemeltesluiting. 
 

2 ½ jaar 
Consult omtrent horen en spreken (KNO/CSK). 
 

2 tot 4 jaar 
Onderzoek door plastisch chirurg of aanvullende correcties gewenst en mogelijk zijn. Deze worden 
dan ook uitgevoerd. 
Soms volgt verwijzing naar keel-, neus-en oorarts, audioloog, logopedist of spraakpedagoge. 
 

6 jaar 
Eerste bezoek aan het gezamenlijk spreekuur van het schisisteam. 
Onderzoek door de verschillende teamleden en advisering over de behandeling. 
Bottransplantaat-spreekuur op verwijzing van de orthodontist van het schisisteam. 
 

Structureel 
Iedere twee à drie jaar bezoek aan het gezamenlijk spreekuur voor onderzoek en advisering. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



13 
 

Belangrijke telefoonnummers 
  
 Algemeen nummer UMCG      (050) 361 61 61 

U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het 
UMCG. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van het 
UMCG, het parkeren of wat de bezoektijden zijn. 
 

Schisisteam UMCG - secretariaat     (050) 361 32 52 
(dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00-16.30 uur) 
 

Erfelijkheidsvoorlichting      (050) 363 29 29 

Rijksuniversiteit Groningen      of (050) 363 29 32 
Ant. Deusinglaan 4 
9714 AW Groningen 
 

BOSK, landelijke werkgroep schisis     (070) 345 66 46 
Postbus 457 
2501 CL Den Haag 
 

Patiënteninformatie       (050) 361 33 00 
U kunt hier onder andere terecht met vragen over 
de gang van zaken in het UMCG, vragen over andere 
gezondheidszorginstellingen, verwijsprocedures 
en patiëntenverenigingen. Ook kunt u hier terecht 
voor opmerkingen en klachten. Bereikbaar maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
 

www.umcg.nl  
Het (web)adres voor informatie over het Universitair 
Medisch Centrum Groningen. 
 

www.schisis.umcg.nl  
Het webadres van het schisisteam. 

  

Aantekeningen 
 B093-1701/januari 2017 
 

http://www.umcg.nl/
http://www.schisis.umcg.nl/

