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Reconstructie van het overgebleven
schisisdefect (8-12 jaar)
Uw kind is al een aantal keren geopereerd vanwege de lip- en gehemeltespleet
(schisis). Na deze operaties is er nog een gat in het bot van het gehemelte
overgebleven waardoor uw kind door de neus praat. Daarom wordt dit gat gesloten.
Dit doet de kaakchirurg door ergens anders (bijvoorbeeld uit de kin of de heup) een
stukje bot weg te nemen en daarmee het gat in het bot van het gehemelte op te
vullen. Uw kind heeft dus twee operatiewonden. Wanneer de operatiewond in de
mond genezen is, zal naar verwachting de spraak van uw kind verbeteren.
Als voorbereiding op de operatie wordt uw
kind op de polikliniek preoperatieve screening
onderzocht. Tijdens dit preoperatieve
onderzoek wordt de pijnmedicatie
afgesproken en wanneer uw kind de laatste
voeding mag hebben. Ook krijgt u een recept
en een folder ‘Paracetamol kinderen’ en
‘Anesthesie kinderen’ mee.

Voorbereidingen thuis
 Houdt uw kind nuchter vanaf de
afgesproken tijd;
 Geef uw kind volgens afspraak de eerste
paracetamol zetpil;
 Laat uw kind douchen;
 Laat uw kind schone, gemakkelijk
zittende kleding aantrekken.

Medicijnen
Als uw kind medicijnen gebruikt, dient u deze
toe zoals afgesproken is bij uw bezoek aan de
preoperatieve screening.

Wilt u het volgende meenemen?





Schone kleding en toiletartikelen;
Eventueel eigen (dieet)voeding;
Knuffel of speelgoed;
Eventuele eigen medicijnen.

Wilt u alstublieft geen broertjes of zusjes mee
te nemen op de dag van de operatie.

Wij vragen u dringend contact op te nemen
met de polikliniek kaakchirurgie als uw kind:
 Koorts heeft of ziek is;
 In contact is geweest met iemand met
een besmettelijke kinderziekte.

De operatie
Wanneer uw kind aan de beurt is voor de
operatie wordt u begeleid naar de
operatiekamer. Eén van de ouders mag mee
naar de operatiekamer tot uw kind onder
narcose wordt gebracht.
De operatie duurt ongeveer negentig minuten
en wordt uitgevoerd door de mond-, kaak- en
aangezichtschirurg samen met de plastisch
chirurg. Na de operatie mag één van de
ouders naar de uitslaapkamer. Als uw kind
goed wakker is, gaat u samen met uw kind en
een verpleegkundige terug naar de
kinderafdeling.
Na de operatie heeft uw kind een infuus en
soms een neus-maagsonde.

Terug op de kinderafdeling

Op de kinderafdeling houden wij uw kind
goed in de gaten. Bovendien leggen wij uw
kind aan een monitor, waarmee het in ieder
geval de eerste nacht bewaakt wordt. Uw
kind kan bijvoorbeeld onopgemerkt
nabloeden. Dit komt omdat kinderen de
neiging hebben alles door te slikken wat in de
mond komt. Om die reden kan de bloeddruk
regelmatig gemeten worden.
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Voor goed herstel is het belangrijk dat uw
kind zo min mogelijk pijn heeft.
Pijnbestrijding wordt gegeven via een infuus
en met zetpillen. Verpleegkundigen houden
met behulp van meetinstrumenten goed bij
of- en hoeveel pijn uw kind heeft na de
operatie. Als u denkt dat uw kind ondanks dat
pijn heeft, meldt u dit aan de
verpleegkundige zodat deze de benodigde
pijnstillers kan geven.

Wondverzorging

Om de wonden te controleren, gaat uw kind
tijdens de opname dagelijks naar de
polikliniek. De chirurg inspecteert dan de
mond en de mondhygiëniste verzorgt de
wond in de mond. Hierbij wordt vooral gelet
op nabloeden. Wanneer er een tampon is
geplaatst, zal de chirurg deze vijf tot zes
dagen na de operatie verwijderen.

Medicijnen

Uw kind krijgt vijf dagen lang antibiotica,
eerst via het infuus. Daarna kan de antibiotica
als tablet of capsule ingenomen worden. dat
is om een wondinfectie te voorkomen.
Uw kind krijgt gedurende twee weken een
mondspoeling met chloorhexidine
voorgeschreven. Vanaf de eerste dag na de
ingreep twee maal per dag spoelen met de
vloeistof gedurende één minuut, vervolgens
uitspugen.

Eten en drinken

Na de operatie zit er soms een soort
gaastampon vastgemaakt op het gehemelte.
Om de wondgenezing zo weinig mogelijk te
verstoren, krijgt uw kind sondevoeding
gedurende ongeveer drie dagen. Daarna mag
uw kind meestal weer voorzichtig wat
proberen te drinken. De neusmaagsonde
wordt pas verwijderd na overleg met de
chirurg en de kinderarts.
Doorgaans wordt op de derde dag na de
ingreep gestart met glad gebonden vloeibare
voeding.

Naar huis

De chirurgen en de kinderarts bepalen
wanneer uw kind naar huis mag. Meestal is
dit de vijfde of zesde dag na de operatie.

Controleafspraak

U krijgt voor uw kind een controleafspraak bij
de chirurgen en de mondhygiëniste voor
ongeveer een week na de operatie.

Richtlijnen voor thuis
Eten en drinken

 In de eerste drie weken na de operatie
mag uw kind geen scherpe voorwerpen in
de mond stoppen, niet met een rietje
drinken en liever niet duimzuigen;
 Spoel de mond dagelijks twee maal met
chloorhexidine;
 Geef uw kind gedurende twee weken glad
gebonden vloeibare voeding. Daarna mag
uw kind geleidelijk weer normaal eten;
 Geen neus snuiten, veeg de neus alleen
af als dit nodig is.

Pijn

Geef uw kind de pijnstillers die zijn
voorgeschreven als uw kind aangeeft pijn te
hebben.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook
bij deze operatie is er kans op complicaties.
Deze zijn niet groter dan bij andere operaties.
Soms ontstaat er een nabloeding of een
wondinfectie.

Wanneer neemt u contact op

 Als de wondjes weer beginnen te
bloeden;
 Als uw kind meer dan 39°C koorts heeft;
 Als uw kind ondanks de pijnstillers pijn
heeft.
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Contact

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 17.00
uur bellen met:

Ziekenhuislocatie Almelo
Plastische chirurgie

Telefoonnummer 088 708 52 45.

Mond-, kaak en aangezichtschirurgie
Telefoonnummer 088 708 33 80.

Spoedeisende hulp

Neem buiten kantoortijden contact op met de
spoedeisende hulp.
Telefoonnummer 088 708 78 78.

Medisch Spectrum Twente Enschede
Plastische chirurgie
Telefoonnummer 0541 57 43 80.

Mond-, kaak en aangezichtschirurgie
Telefoonnummer 053 487 27 20.

Neem buiten kantoortijden contact op met:

Spoedeisende hulp

Telefoonnummer 053 487 20 00.

Victor Veau stichting

Telefoonnummer 06 30 37 73 65
E-mail: secretariaat@schisis-team.nl.
Kijk voor meer informatie ook op:
schisis-team.nl.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend specialist.
Bijzondere omstandigheden kunnen tot
wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd
door uw behandeld specialist aan u kenbaar
gemaakt worden.
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u op werkdagen contact
opnemen met de polikliniek mond-, kaak en
aangezichtschirurgie.
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