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Inleiding 

 
Uw kind staat onder behandeling van het schisisteam van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG), het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) of de Isala 
Klinieken in Zwolle. Vanuit één van deze schisisteams is het doorverwezen naar de 
polikliniek Klinische Genetica van het UMCG om te onderzoeken of erfelijke factoren 
een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van zijn/haar schisis.  
 
In deze brochure kunt u lezen welke onderwerpen tijdens uw bezoek aan de polikliniek 
Klinische Genetica aan de orde zijn geweest. Zo kunt u niet alleen meer lezen over het 
ontstaan van een schisis, maar ook over wat u tijdens uw zwangerschap kunt doen,  
om de kans op het krijgen van een kind met een schisis te verkleinen. 
Ontwikkeling en sluiting gehemelte bij een embryo stap 1- 17 mm lang  
Ontwikkeling en sluiting gehemelte bij een embryo stap 2 - 27 mm lang 
Ontwikkeling en sluiting gehemelte bij een embryo stap 3 - 30 mm lang 
Ontwikkeling en sluiting gehemelte bij een embryo stap 4 - 43 mm lang 
 
 

Het ontstaan van een schisis 
 
Schisis betekent spleet of splijting in het Grieks. Schisis komt in verschillende vormen 
voor. In deze brochure gaat het over de palatoschisis (palatum = gehemelte). 
 Een gehemeltespleet ontstaat vroeg in de zwangerschap (vóór 12 weken).  
De weefseldelen die samen het gehemelte gaan vormen groeien niet, of onvolledig, 
naar elkaar toe, waardoor er een ruimte (= spleet) tussen die weefseldelen blijft 
bestaan. De ernst van de gehemeltespleet kan per kind verschillen, ook binnen één 
gezin of familie. Een gehemeltespleet kan op zichzelf staan, maar ook onderdeel zijn 
van een aandoening (ook wel syndroom genoemd).  
 
Palatoschisis en erfelijkheid  
Een gehemeltespleet (zonder lip- en/of kaakspleet) komt bij ongeveer 1 op de 1500 
pasgeboren kinderen voor. De precieze oorzaak van een op zichzelf staande 
gehemeltespleet is niet bekend. Wel weten we dat bij het ontstaan ervan zowel 
erfelijke als niet-erfelijke invloeden een rol spelen. In een aantal families bestaat een 
erfelijk verhoogde gevoeligheid voor het krijgen van kinderen met een 
gehemeltespleet.  
 
De herhalingskans 
In het gesprek op de polikliniek Klinische Genetica is u een aantal vragen gesteld over 
de gezondheid van uw kind, over uw familie en over wat voor ziektes er in uw familie 
voorkomen. Verder is lichamelijk onderzoek verricht bij uw kind. Op basis van deze 
gegevens kan een inschatting worden gemaakt hoe groot de kans is dat een volgend 
kind van u ook een schisis heeft. We noemen dit de herhalingskans. Over de precieze 
herhalingskans krijgt u tijdens het gesprek informatie.  

Erfelijkheidonderzoek naar schisis 
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Later krijgt u deze informatie in een persoonlijke brief thuisgestuurd. 
 Ouders van een kind met een gehemeltespleet hebben geen verhoogde kans op het krijgen 
van een kind met een schisis van de lip- en/of kaak.  
 
 

Mogelijkheden van onderzoek tijdens de zwangerschap 
 
Een gehemeltespleet kan niet worden opgespoord met een vlokkentest of 
vruchtwateronderzoek. Eventueel kan vanaf de 16e tot de 18e week van de zwangerschap met 
behulp van een uitgebreide echoscopie worden bekeken of de foetus (= het nog ongeboren 
kind) een gehemeltespleet heeft. Echoscopie is echter niet volledig betrouw-baar voor het 
uitsluiten van een gehemeltespleet. 
 Kiest u voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek, dan moet u in een vroeg stadium van uw 
zwangerschap contact opnemen met de polikliniek Prenatale Diagnostiek van de afdeling 
Obstetrie en Gynaecologie van:  
• Het UMCG via telefoonnummer (050) 361 30 28. 
• De Isala Klinieken in Zwolle via telefoonnummer (038) 424 27 19. 
• Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) telefoonnummer (058) 286 66 66. 
Dit uitgebreide echoscopisch onderzoek is een ander onderzoek dan de 20 weken echo waar 
iedere zwangere voor kan kiezen.  
 
Het gebruik van foliumzuur 
Gebruik van foliumzuur (= vitamine B11) wordt aanbevolen aan alle vrouwen die zwanger 
willen worden, omdat het de kans op het krijgen van een kind met een ‘open rug’ verlaagt.  
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van foliumzuur ook de kans op het krijgen van een kind 
met een gehemeltespleet verkleint. Landelijk krijgen vrouwen die zwanger willen worden het 
advies om dagelijks 1 tablet foliumzuur van 0,5 mg te slikken vanaf één maand vóór het begin 
van de zwangerschap tot twee maanden na het begin van de zwangerschap.  
In uw situatie krijgt u het advies foliumzuur door te slikken tot drie maanden na het begin van 
de zwangerschap, omdat het gehemelte normaal gesproken pas rond de 12e week van de 
zwangerschap helemaal gesloten is. Foliumzuur is te verkrijgen via de huisarts of apotheek.  
U kunt het gebruiken vanaf het moment dat u met de anticonceptie stopt.  
 
Roken tijdens de zwangerschap 
Het is gebleken dat aanstaande moeders die tijdens de zwangerschap roken een wat hogere 
kans hebben op het krijgen van een kind met een schisis. Het is dus verstandig om vóór het 
begin van de zwangerschap te stoppen met roken. 
 
Risico’s van een zwangerschap  
Ieder aanstaand ouderpaar heeft een kans van 1 op 50 tot 1 op 30 (= 2-3%) op een kind met 
een min of meer ernstige aangeboren aandoening. Dit risico geldt voor iedereen en staat los 
van de kans op het krijgen van een kind met een gehemeltespleet.  
 
 

Als er iets verandert 
 
Bij jonge kinderen is het natuurlijk niet mogelijk om hun hele ontwikkeling te overzien.  
Mocht er iets bijzonders aan het licht komen (bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand) dan 
is het verstandig om opnieuw contact met de afdeling Klinische Genetica op te nemen.  
Het zou kunnen zijn dat uw persoonlijke herhalingskans dan is veranderd.  
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Vragen 

 
Als u na het lezen van deze brochure vragen heeft, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur contact opnemen met de afdeling Klinische Genetica van het UMCG, telefoon (050) 361 
72 29. 
 
Belangrijke instanties, telefoonnummers en sites 
BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders (deze vereniging heeft ook 
schisis als aandachtsgebied) 
Postadres:  Postbus 3359 
         3502 GJ UTRECHT 
Telefoon:  (030) 245 90 90 
Email:  info@bosk.nl 
Website:  www.bosk.nl 
 

Aantekeningen 
 

 
  


