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Beste ouder(s),
Deze brochure geeft u meer 
informatie over schisis (een 
spleet in de lip, kaak en/of het 
verhemelte) en tracht op een 
aantal veel gestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en de verpleegkundigen zijn 
steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.
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01 INFORMATIE 
OVER SCHISIS

Schisis is het Griekse woord voor 
‘spleet’. Kinderen met een schisis 
hebben namelijk een spleet in de 
lip, kaak en/of het verhemelte.
Schisis kan aan de linker of de 
rechter helft van het gelaat 
voorkomen, maar ook aan beide 
zijden.
Schisis komt ongeveer voor bij 16-
17 /10.000 kinderen per jaar.
De minst uitgesproken vorm van 
schisis betreft alleen de bovenlip, 
maar de spleet kan ook doorlopen 
in de tandenboog en in het verhe-
melte. De spleet kan ook alleen in 
het verhemelte voorkomen. Dan is 
de bovenlip normaal, maar kan de 
onderkaak wel wat korter zijn dan 
gewoonlijk.

1.1 Ontstaan van schisis
Erfelijkheid speelt een rol bij het 
ontstaan van een schisis. Ook 
sommige medicijnen of  röntgen-
stralen kunnen schisis veroor-
zaken. Uw arts geeft u hierover 
verdere uitleg.
Na de prenatale diagnose 
van schisis bij uw kindje komt u in 
contact met een team van zorg-
verleners die zullen instaan voor 
de zorg van u als ouders en van 
uw kind.

1.2 Schisis is goed behan-
delbaar
Uw kind kan normaal opgroei-
en met schisis. In het eerste 
levensjaar moet het wel enkele 
ingrijpende operaties ondergaan, 
afhankelijk van het schisistype.

Reeds prenataal na het vaststel-
len van een lip- en/of verhemel-
tespleet volgt er een gesprek met 
de mond- en kaakchirurg die met 
jullie de behandeling overloopt. Er 
is een nauwe samenwerking met 
de orthodont en de neus-keel-oor 
arts.

Verder is er hulp nodig bij de voe-
ding en zijn er later mogelijk nog 
correcties nodig afhankelijk van 
het schisistype.

Wij brengen jullie voor de geboor-
te al in contact met de vroed-
vrouw-lactatiekundige en de logo-
pedist die samen met jullie bekijkt 
hoe het leren eten verloopt na de 
geboorte. Ziij helpen jullie ook bij 
het ondersteunen en stimuleren 
van jullie kind. De logopedist zal 
verder met jullie de spraak- en 
taalontwikkeling opvolgen.
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Het krijgen van een kind met schi-
sis kan heel wat emoties en vra-
gen met zich meebrengen. Daarbij 
kan u gevoelens van verdriet, 
teleurstelling, angst en onzeker-
heid ervaren. Onze psycholoog 
kan u hiermee helpen . Indien u 
dit wenst, kan u na de diagnose 
een afspraak maken voor een 
gesprek of begeleiding.

Voor alle vragen rond thuiszorg, fi-
nanciële informatie of vormen van 
verlof kan u terecht bij de dienst 
Patiëntenbegeleiding.

02 CONTACTGE-
GEVENS

Prenatale diagnose
Dr. I. Witters, Consulente Gynae-
coloog Expert echografie
Ingrid.witters@skynet.be
T 089 32 75 21

Consulenten Expertise 
echografie
• Krista Bijnens
• Mia Ghoos
• Tania Van Mierlo
T consulenten: 089/32 75 26
zwangerschapsconsulenten@zol.
be

MKA (Mond-kaak en aan-
gezichts) chirurg
Dr. Serge Schepers
serge.schepers@zol.be
T 089/32 61 61

Orthodontie
Johan Aerts
Collegelaan 12, 3600 Genk
info@orthodontie-aerts.be
T 089/30 78 97

NKO (Neus- keel en oor) 
arts
Dr. Frans Indesteege
T secretariaat: 089/32 60 60
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Coordinator Vroed-
vrouwenteam, Vroed-
vrouw-lactatiedeskundige
Kathleen Vanholen
kathleen.vanholen@limburg.wgk.
be
T 0496/19 41 04

Logopedie
Julie Verfaillie
julie.verfaillie@zol.be
T 089/32 73 50

Psychologie
Josefien Vandereydt
josefien.vandereydt@zol.be
T 089/32 56 85

Dienst Patientenbegelei-
ding
Petra Van Laerhoven
petra.vanlaerhoven@zol.be
T 089/32 16 66

03 NUTTIGE LINKS

Websites
• VAGA, Vereniging voor Aange-

boren Gelaatsafwijkingen
• Het kind met schisis, een 

site van de Stichting Schisis-
centrum Rotterdam

• Website gemaakt door ouders 
van een zoontje met een 
schisis, veel uitwisseling van 
ervaringen van verschillende 
ouders

• The Smile Train site van 
een internationale organisatie 
die sinds 1999 kinderen met 
schisis over de hele wereld 
probeert te helpen

• Zorgwijzer: beugel
• Erfelijkheid site van een 

onafhankelijke non-profit orga-
nisatie gericht op nederlands-
talige publieksinformatie over 
erfelijkheid en gezondheid

• Widesmiles, een Amerikaan-
se website met veel informatie 
en links naar schisissites

• Nederlandse vereniging 
voor schisis en craniofacia-
le afwijkingen

• Ronald McDonald kinder-
fonds, geef om een glimlach: 
dit project wil families met 
kinderen die worden geboren 
met een lip-, kaak- of gehe-
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meltespleet financieel steunen 
en tevens de publieke opinie 
omtrent deze veelvoorkomen-
de problematiek sensibiliseren.

Boeken
• Schisis? Oh dat kunnen 

ze zó mooi maken tegen-
woordig! De hoofdpersonen 
in dit boek zijn kinderen met 
een schisis. Het gaat hier niet 
om de medische en technische 
kant van de behandeling maar 
over ervaringen en emoties 
van de kinderen en van hun 
ouders.

• Geboren met een schisis. 
Zo moeder, zo zoon. Auto-
biografische boek gaat over 
een vrouw die geboren werd 
met een gespleten lip, kaak en 
gehemelte, en een zoon kreeg 
met dezelfde afwijking.

• Gebroken Glimlach. Opti-
mistisch boek over een meisje 
dat leert leven met een aan-
geboren gelaatsafwijking. Dit 
aangrijpend +12 verhaal maakt 
het thema op een positieve 
manier bespreekbaar.
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NOTITIES



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0802


