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Voedin
ng vanaf de g
geboorte
open verbinding tusssen de mond- en de
d neusholte kunnen kinderen met eenn dubbelzijdige lip-, kaak- en verhemeltespleet de speen niet
n volledig omsluitten met de mond. Ze
Z kunnen
Door de o
moeilijk vaacuüm zuigen en eeen onderdruk in de mond ontwikkelenn. En dat is normaall noodzakelijk voorr een krachtige zuigffunctie. Het moeilijk vacuüm zuigen leeidt onder meer tott zich
verslikkenn, snel moe worden tijdens het drinken
n, voeding langs hett neusje teruggevenn, te weinig drinken, zeer traag drinken
n en te veel lucht binnenkrijgen.

Borst‐ of flesvoeding
ding is niet altijd mo
ogelijk, maar het loo
ont zeker de moeitte om het te proberren. De logopedist, verpleegkundige, kinderarts
k
of gynaeccoloog kan u hierbij adviseren.
Borstvoed
Gebruik bbij flesvoeding een d
driestandenspeen met
m een brede basis, bijvoorbeeld een Dodie driestandensspeen (tweede leefttijd). De normale mondmotoriek
m
word
dt het beste gestim
muleerd
door het ggebruik van een gew
wone driestandensp
peen, waarbij de vo
oedingssnelheid eennvoudig kan gevarieerd worden door de
d fles te draaien. Sttart met een kleinee stand en stel een groter
g
debiet in, wanneer de baby m
moe wordt).
oeden op deze manier niet lukt, kunt u best overstappen naar een Habermanfles met speciale speen.
s
Als het vo
d plastic flesje met membraan en speeen. Door de speciale ventielconstructie
e kunt u in de speen knijpen op het drrinkritme van de baaby. Hierdoor hoeftt de baby
Een Haberrmanfles is een hard
zelf mindeer hard te zuigen enn zal het voeden sneeller en vlotter verlopen. Er bestaan o
ook andere spenen, zoals bijvoorbeeld de palatumspeen of
o de obturatorspeeen.
Laat u zekker adviseren over hhet gebruik en de keuze
k
van een dergeelijke speciale speen.
de tips:
Bijkomend
Probeer varriaties in houding: hou
•
h uw baby tijdenss het voeden zo veeel mogelijk rechtop
p met het hoofdje ieets naar voren. Dit voorkomt terugvlo
oei langs het neusje en het
binnenkrijgeen van te veel luchtt.
•
Probeer de speen op verschilleende manieren in d
de mond aan te brengen. Soms gaat he
et makkelijker als dee speen iets meer liinks of rechts in de mond wordt aangeeboden.
•
d
speen stimuleeert de mondmotoriek het beste - en varieer
v
in grootte van de opening of maak
m
een kruisje in het
h topje van de speen. De
Probeer een gewone speen - deze
melk sproeit uit de speen en verspreidt
v
zich overr de hele tong. Een wat oudere (meermaals afgekookte) speen
s
kan soms al de
d oplossing voor het
h zuigprobleem bieden.
•
Let wel: de melk mag niet naarr binnen stromen, hhet is belangrijk datt er door de baby toch enige zuigactie wordt verricht. Daat is de reden waarrom we het gebruikk van een
lammerensppeen afraden.
•
Als uw babyy zich verslikt, is daat een teken dat de opening in de speeen te groot is. Probeer een andere speeen met een kleinerre opening. Soms kan het verslikken worden
w
verholpen d
door een andere vo
oedingshouding aan te nemen. Indien nnodig kan de voedin
ng wat worden ingeedikt (bv. met rijstvlokken of drie- of zevengranenmeel,
z
afhankelijk
van de leefttijd).
•
Melk of voeedsel dat langs het neusje
n
terugvloeit is niet zo erg, maar wel vervelend voor uwe baby. Reinig na de voeding het neusje met wat fysiiologisch water.
Laat uw babby tijdens het drinkken wat vaker boereen.
•
Neem rustiig de tijd, maar laat het voeden niet lannger dan dertig minnuten duren.
•
Blijft u moeeilijkheden ondervin
nden met de voedinng en maakt u zich d
daarover zorgen, aaarzel niet de logopeedist (of eventueel uw huisarts of kinderarts) te contacteeren.
•

Sondevo
oeding
paste voedingswijzen voldoende voedsel en vocht op te nemen,
n
bent u somss verplicht tijdelijk over
o
te gaan op son
ndevoeding. In sameenspraak
Wanneer uw baby niet in staaat is om via aangep
met de NK
KO-arts, kinderartss en logopedist worrdt echter zo snel m
mogelijk naar orale voeding overgesch
hakeld. Zo kunnen de
d zuigreflex en mo
ondfuncties ontwikkkelen.
Gebruik eeen fopspeen zolangg uw kind sondevoeeding krijgt. Dat bevvredigt en behoudtt de zuigreflex.

Vaste vo
oeding
g
problemen. Vo
olg de richtlijnen vaan Kind en Gezin, of van de huisarts off kinderarts. Vanaf ongeveer
o
vier maan
nden groenten- of frruitpap,
De overgaang naar lepelvoedinng vormt meestal geen
vanaf 6 maaanden drinken uit een bekertje en vanaf ongeveer acht maanden kauwen. Hou er rekening mee
m dat alle kinderen
n moeten wennen aan
a het happen van
n een lepel en aan een
e andere
samenstelling en smaak van hhet voedsel. Let voo
oral op het gebruikk van een zacht lepeeltje en start met éé
én smaak. Wanneerr u merkt dat uw kiindje gewoon word
dt aan deze nieuwe
wijze, kunt u variëreen in smaak en conssistentie.
voedingsw
Gebruik bbij fruitpap geen citrrusvruchten. Citrussvruchten kunnen irrriteren wanneer err wat terugvloei lan
ngs de neus is.

Voeding
g na lipsluiting
oon worden aan hett voeden met een sspuitje. Na de ingreep mag uw kind immers drie weken niet zuigen aan een flesje,
f
aan de borst of op een
Laat uw kiind één week voor de lipsluiting gewo
fopspeentjje. Uw kindje mag o
ook geen fruitpap of
o andere prikkelende voedingsmiddeleen krijgen. Wannee
er het wondje na drrie weken mooi gen
nezen is, mag er terrug borst- of flesvoeeding
worden geegeven.

Voeding
g na sluiten van weke verhemellte
De dag van de operatie krijgtt uw kind wat wateer te drinken. Gedurende één week krrijgt hij enkel vloeibare voeding. U gebruikt best een speeentje met grote opeening of een
dje gewoon is), zodaat hij niet te veel zuuigkracht moet ontw
wikkelen. U kunt oo
ok een (tuimel)bekker gebruiken. De melk
m kan eventueel ook
Habermannspeentje (afhankeliijk van wat uw kind
ingedikt w
worden met Nutrito
on, rijstvlokken of koekjesmeel
k
en zo m
met een lepeltje geggeven worden. Datt gaat kort na de inggreep vaak vlotter. Gebruik van een fo
opspeen wordt afgeeraden de
eerste weken na de ingreep.
Na één weeek vloeibare voeding, mag uw kind dee volgende drie weeken vloeibare en zaachte voeding eten::
goed gemixte grroentepap (eventueeel tweemaal per daag)
•
Petit Gervais, vaanillepap of platte kaas
k
•
fruitpap
•
Vermijd:
•
•
•
•
•

harde voedingspproducten (bv. koekjes, beschuit)
pikante voedinggsmiddelen
zure vruchten inn de fruitpap (bv. ciitrusvruchten, kiwi))
koolzuurhoudennde dranken
droog brood

Operatties
Ziekenh
huisopname
deling kindergeneesskunde van UZ Leuven campus Gasthu
uisberg. Een van de ouders kan altijd bij
b het kindje in de kamer
k
blijven. Vanaf
De ziekennhuisopname gebeurt telkens op de afd
middernaccht moet uw kind(jee) nuchter blijven.

Operatie
e(s)
Sluiting van de du
ubbelzijdige lipsp
pleet
1. S
den plastische techn
nieken gebruikt voo
or een zo symmetriisch en
De eerstee zijde van de lip en het harde verhemeelte worden gesloteen op de leeftijd van drie maanden. Bijj de lipsluiting word
natuurlijk mogelijk resultaat. Zo wordt doorgaaans een driehoekje hhuid net boven het lippenrood ingevoegd om de lip aan de
d schisiszijde te veerlengen, zodat dezeelfde liplengte beko
omen
wordt als aan de andere kantt.
m
ook een weeerslag op de vorm
m van de neus, met een bredere en vlakkkere neus. Tijdenss deze ingreep wordt ook de neus zo goed
g
Bij een bilaaterale lip- en verhemeltespleet is er meestal
mogelijk hhersteld. Vaak word
dt een plastieken stentje gebruikt om hhet nieuw gevormd
de neusvleugeltje in de juiste stand te laten genezen. Dezee stent wordt drie weken
w
na de ingreeep op de
consultatiee verwijderd.
melte gesloten. Zo iss na de sluiting van het zachte verhemelte op de leeftijd van
v twaalf maanden het
Tijdens dee ingreep voor de lipsluiting wordt ookk dezelfde zijde vann het harde verhem
verhemeltte volledig gesloten,, wat gunstig is voo
or de spraakontwikkkeling. De internationale ervaring leertt dat de gebruikte techniek,
t
met gebru
uik van slijmvlies en
n botvlies van het
neustussennschot, en slechts m
minimaal ingrijpen op
o het verhemeltesslijmvlies, een goedee uitgroei van de bo
ovenkaak toelaat.
Uw kindjee mag uit het ziekennhuis wanneer de vo
oeding vlot verlooppt en wanneer hij ziich comfortabel voe
elt met gewone pijn
nstillers. Gemiddeld
d gebeurt dit op de tweede dag na de ingreep.
De hechtingen in de huid vann de lip worden vijf tot zeven dagen naa de ingreep verwijd
derd, tijdens een ko
orte narcose met maskerbeademing.
m
D gebeurt in dagop
Dit
pname.
Sluiting van de lip
p en het harde ve
erhemelte aan de
e tweede zijde
2. S
melte worden geslotten rond de leeftijd
d van vijf maanden. Het verloop van dee ingreep is gelijk aaan de eerste ingreep.
De tweede zijde van de lip enn het harde verhem
Sluiting van het z
zachte verhemeltte
3. S
t
maanden gessloten.
Het weke verhemelte wordtt op de leeftijd van twaalf
w
de spieren van het weke verhhemelte, die zeer be
elangrijk zijn voor het
h afsluiten van de neusuitgang en op die manier voor eeen goede
Tijdens dee operatie van het zzachte verhemelte worden
spraak, naauwkeurig gealigneeerd en geheroriënteeerd. Het verhemelte wordt ook zo go
oed mogelijk verlen
ngd, zodat de afsluitting van de neus oo
ok op deze manier geoptimaliseerd
g
wo
ordt. Bijna
steeds is hhet nodig tijdens deeze ingreep ook tro
ommelvliesbuisjes tee plaatsen (zie verder puntje 4 “gehoo
or” link).
drie uur, en de hechtingsdraadjes losseen vanzelf op op ennkele weken tijd. Err worden in onze affdeling gedurende één
é week antibiotica gegeven. Er word
den ook
De operattie duurt twee tot d
pijnstillerss en neusdruppels ggegeven. Voeding mag
m meteen de dag nna de operatie, maaar er wordt gevraaggd aanvankelijk vloeeibare voeding te geeven met een lepelttje, een spuitje of eeen
tuimelbeker. Het gebruik vann een zuigfles wordtt afgeraden. Meestaal kan uw kindje meee naar huis op de derde
d
dag na de op
peratie. Op dat mom
ment gaat de voedin
ng vlot en is pijnstilling
meer nodig. Ongeveeer een maand na d
de operatie is alles in die mate genezen dat er geen speciale voorzorgen meer moeten genomeen worden bij de vo
oeding.
eenvoudigg en niet echt veel m

Tandve
erzorging en orthodontie
Ontwikk
keling van het g
gebit
Melkgebiit
Gemiddeld
d genomen breken de eerste melktand
den door vanaf de zzesde maand na de geboorte. Rond de
e leeftijd van tweeëënhalf tot drie jaar is het melkgebit com
mpleet. Meestal zijn
n er
tandafwijkkingen aanwezig bij deze kinderen. Dezze tandafwijkingen kkunnen erg variërenn. Er kunnen te vee
el of te weinig tandeen aanwezig zijn. De vorm van de tand
d kan afwijkend zijn: te klein
of te groo
ot. Tanden kunnen ssoms ingesloten zijn
n en kunnen daardo
oor niet spontaan d
doorbreken. De tan
nden kunnen ook errg gedraaid of scheeef doorbreken.
De vorm vvan de tandenboogg wijkt af bij deze kinderen.
k
De tandennboog is onderbrokken ter hoogte van de spleetregio’s. Het kaaksegment datt tussen de twee sp
pleten ligt, is meestaal erg
beweeglijkk en soms erg naar voren gekanteld. Dit
D segment is enkel bevestigd aan het neustussenschot. De
D tanden in dit seggment staan erg sch
heef en zijn soms zeeer afwijkend van vo
orm.
Wisselge
ebit
Vanaf de zzesde verjaardag beeginnen de definitievve tanden door te bbreken. Enerzijds w
worden melktanden vervangen en andeerzijds worden defin
nitieve tanden achteeraan toegevoegd. Bij de
doorbraakk van de nieuwe tannden kunnen dezelffde tandafwijkingen voorkomen als bij het melkgebit. De definitieve
d
tanden lijken meer afwijken
nd omdat ze groterr zijn, vooral ter hoo
ogte van
het voorstte kaaksegment waar de vier definitievve tanden zouden m
moeten doorbrekenn. De wisseling verloopt minder regelm
matig. De afwijkend
de kaakverhoudingeen kunnen meer uitggesproken
worden tijjdens de groei, zow
wel in zijwaartse als voor-achterwaartsse richting.
Blijvend gebit
d genomen zijn allee definitieve tanden doorgebroken ronnd de leeftijd van tw
waalf tot veertien jaar.
Gemiddeld
Vanaf dan kan de afwijkende kaak- en tandenstaand definitief beoord
deeld worden.

Verzorg
ging gebit
n er een aantal tand
dafwijkingen voorko
omen. Er kunnen te
e veel of te weinig tanden
t
zijn, ze kunn
nen doorbreken op een afwijkende plaaats (bv. in
Bij kindereen met een bilateraale volledige kunnen
de spleet o
of in het verhemeltte) en ze kunnen eeen afwijkende vorm
m hebben. Omdat dee kinderen later een orthodontische behandeling
b
zullen nodig
n
hebben, is hett behoud van een gezonde
tandenboo
og en gezond tandvvlees, zowel in het melkm
als in het defiinitief gebit, erg belangrijk.
Hier kunt u als ouder heel w
wat aan doen.
m
u ze goed verrzorgen.
Van zodraa de eerste melktanndjes doorkomen moet
• R
Reinig de tanden daggelijks met een kleine tandenborstel (bbabytandenborstel)) voorzien van een beetje peutertandp
pasta (hoeveelheid van
v het pinkje van het
h kind).
• P
Probeer uw kind nieet te wennen aan zo
oetigheden. Geef ggeen zoete drankenn of frisdranken in de
d zuigfles, en laat uw
u kindje zeker niett inslapen met een zuigflesje. Ook een
n fopspeen
m
met zoetigheid op (bbv. honing ) is bijzo
onder slecht voor de tandjes.
• FFluoride vermindertt de kans op tandbeederf. Vooral het reegelmatig aanbrengeen van kleine hoeve
eelheden fluoride heeft het meeste effe
fect. Daarom moet u poetsen met een
n tandpasta
aaangepast aan de leeeftijd van het kind (van 0-2 jaar: 1x dagg poetsen met een beetje peutertandp
pasta, 2-6 jaar: 2x daag poetsen, vanaf 6 jaar: 3x dag poetseen met tandpasta vo
oor
vvolwassenen).
• LLaat uw kindje vanaff drie jaar kennismaaken met uw perso
oonlijke tandarts (off kindertandarts) zo
odat een goede relaatie ontstaat. Een zeesmaandelijkse conttrole verdient aanbeveling.

•
•

U
Uw tandarts kan dann advies geven overr de mogelijkheden om moeilijk geplaaatste tanden te rein
nigen (bv. voor tand
den die in de spleet doorbreken of tanden die erg dicht op
o elkaar
sttaan bestaan er speeciale tandenborsteels.) Hij kan de tand
den ook op een pro
ofessionele manier schoonmaken (mon
ndhygiëne en profylaxe).
V
Vooral tijdens de orrthodontische behaandeling (het dragenn van een beugel of ‘blokjes’) zal de taandarts er moeten op
o toezien dat een strikte mondhygiën
ne wordt gehandhaaafd. Zo
nniet is de kans erg ggroot dat er tandbederf ontstaat en daat er ernstige tandvlleesproblemen optreden.

•

•

V
Verder kan de tandaarts tanden met een
n afwijkende vorm of diepe groeven ppreventief verzegele
en (preventie). Als het
h nodig is moet hij gaatjes verzorgen
n (conserverende veerzorging).
Z
Zo kan men beletten dat tanden vroeggtijdig verloren gaann. Als tanden in het definitief gebit glazzuurdefecten of vorrmafwijkingen verto
onen, kunnen die do
oor de tandarts geccorrigeerd
w
worden. Meestal gebbeuren deze behandelingen in overlegg met de tandarts vaan het schisisteam.
A
Als de tandverzorginng of indien nodig, tandextracties
t
niet door de eigen tand
darts kunnen gebeu
uren (bv. als het kindje nog te jong is of
o de behandeling niiet toelaat) kan de tandarts
t
vvan het schisisteam in samenspraak meet de eigen tandartss en de andere ledeen van het team zoe
eken naar een gesch
hikte behandelingsm
methode. Ofwel kan
n men de behandeliing
combineren met eenn andere operatie onder
o
algemene verrdoving ofwel kan m
men gebruikmaken van een lichte sedaatie.

Orthodo
ontische behand
deling
Inleiding
Kinderen met een bilaterale lip- kaak- en verhem
meltespleet hebbenn problemen (beperrkte of complexe) ter
t hoogte van hun boventandenboog. Sommige problem
men kunnen door dee
opgelost, andere moeten in samenspraaak met de maxillo--faciale chirurg besp
proken worden.
orthodonttist alleen worden o
Problemenn met tandstand kuunnen zich vanaf hett melkgebit voordo
oen. Af en toe is hett aangewezen dan al
a met een beugel in
n te grijpen. In de meeste
m
gevallen zal dit
d pas nodig zijn vaanaf het
wisselgebit.
ale orthopedische
e behandeling
Postnata
Of er onm
middellijk na de gebo
oorte met een behandeling met plaataapparatuur moet wo
orden gestart, hanggt af van de groottee van de kaakspleet en van de asymmettrische positie van het
voorste kaaaksegment (premaaxilla). Als bij een bilaterale
b
lip- kaak- en verhemeltespleeet het voorste deel van de kaakwal ergg asymmetrisch staat en ver naar voreen is gekanteld, worrdt er
overwogeen om een beugeltjee te plaatsen en om
m met eventuele and
dere hulpmiddelen d
de positie van het voorste
v
kaaksegmen
nt prechirurgisch tee verbeteren. Somss zal er bij het beugeltje een
ntist zal direct na dee geboorte een uitn
neembaar beugeltjee in zachte
kapje geplaatst worden, om zzo een kracht in dee juiste richting op vvoorste kaaksegmennt te kunnen uitoeffenen. De orthodon
d lipsluiting (in tweee tijden) door de plastische
p
chirurg ro
ond drie
kunststof plaatsen. Hierdoor wordt groei van dee drie kaakdelen geeleid waardoor de sspleten kleiner worrden en waardoor de
b
dit dragen totd
dat de sluiting van het
h zachte verhemelte
tot vijf maaanden met minder spanning kan uitgevvoerd worden. Na de lipsluiting wordt het beugeltje aanggepast en blijft de baby
gebeurt.
Volledig melkgebit
Tijdens deeze fase van de kaakk- en gebitsontwikkkeling wordt er zeld
den actief behandeld
d. Bij kinderen mett een traumatische beet,
b
of kinderen met
m een ernstig afwiijkende voor-achterrwaartse
kaakverho
ouding wordt soms overwogen om in samenspraak met d
de maxillo-faciale chhirurg de kaakverho
oudingen al op dezee jonge leeftijd te no
ormaliseren. Norm
maal wordt de gelaattsgroei en
de kaakverhoudingen opgevo
olgd totdat het kind
d start met de eerstte wisselfase van dee tanden.
wisselfase
Eerste w
Wanneer de voorste centralee en laterale boven
nsnijtanden doorbreeken blijkt dat dezee tanden meestal ofw
wel afwijkend van vorm
v
zijn, ofwel in een
e verkeerde positie doorbreken, of soms zelfs
afwezig zijjn. De afwijkende taandstand wordt enkkel behandeld wannneer deze een negaatieve invloed heeft op de kaakontwikkkeling, zoals bijvoorrbeeld indien de bovensnijtanden achteer de
ondersnijttanden zijn doorgebbroken. Deze behan
ndeling gebeurt mett behulp van een uiitneembare plaat in harde kunststof waaarbij een aantal veeren een kracht uito
oefenen op de afwijjkende
tand.
ebit
Wisselge
Bijna alle kkinderen met een bbilaterale lip-, kaak- en verhemeltspleet krijgen een bottraansplantaat (afkomsstig van de heup, rib
b of kin) ter hoogtee van de spleetregio
o voor de definitievve
hoektand gaat doorbreken. V
Voorafgaand aan deeze chirurgische ingrreep wordt de bovvenkaak meestal verrbreed met behulp van
v een vastzittend
d apparaat dat wekeelijks of dagelijks wo
ordt
odontische voorbereiding duurt meestaal ongeveer zes maaanden.
opengeschhroefd. Deze ortho

Definitief gebit
oeg alle bilaterale lipp-, kaak- en verhem
meltespleten is een o
orthodontische behhandeling aangewezzen als alle definitievve gebitselementen
n doorgebroken zijn
n. Vanaf dan kan gesstart
Bij nageno
worden om de kaakverhoudiingen te optimaliserren en om de indiviiduele tandstand te verbeteren met vaaste apparatuur.
wikkeling van de bovvenkaak kan de verhhouding van de tweee kaken niet alleen
n met orthodontie behandeld
b
worden. Samenwerking tussen de orthodontisst en de
Bij een duidelijke onderontw
orlopig verdient heet nog steeds de voorkeur van pas op volwassen leeftijd de
d afwijkende kaakvverhoudingen chirurgisch te normaliseeren.
maxillo-facciale chirurg zijn daan noodzakelijk. Voo
Van zodraa de kaakverhoudinggen en de individueele tandenstand gennormaliseerd zijn, kuunnen de afwijkend
de vorm, en eventueele afwezige gebitseelementen met kroon en brugwerk en
n
implantateen behandeld wordeen.

Gehoo
or
meltespleet is er vrrijwel altijd een probbleem van vochtopstapeling in het mid
ddenoor. Het middeenoor is de ruimte die zich bevindt achter het
Bij kindereen met een dubbelzzijdige lip-en verhem
trommelvlies, en waarin de ggehoorsbeentjes vrij moeten kunnen bbewegen. Als zich inn deze ruimte vochtt bevindt, gebeurt deze
d
beweging mind
der goed en ontstaaat er daardoor geho
oorverlies.
n worden want het leidt tot vertragingg in de ontwikkelingg van taal en spraak.. Langdurige vochto
opstapeling leidt oo
ok tot intrekking van
n het
Gehoorveerlies op jonge leefttijd moet vermeden
trommelvlies en mogelijke beeschadiging van de gehoorsbeentjes.
g
etrokken door de verhemeltespieren,
v
en dit gebeurt bij elke
e slikbeweging. Als
A het
De afvoerrbuis van het gemaaakte vocht in het miiddenoor (de buis vvan Eustachius) worrdt normaal openge
gehemeltee gespleten is, zijn d
de spieren van het verhemelte
v
op de m
middellijn niet met eelkaar verbonden. De
D buis van Eustach
hius wordt door deeze spieren niet efficciënt opengetrokkeen bij elke
slikbewegiing. Zo ontstaat er een blijvende vochtopstapeling in het middenoor.
Om de neegatieve gevolgen vaan deze vochtopstaapeling te voorkomeen, is er hulp nodigg bij de afvoer van vocht
v
door deze buis. Deze hulp wordt geboden door het plaatsen van een
verluchtingsbuisje in het trom
mmelvlies, met een effect vergelijkbaarr met het maken vaan een bijkomend gaaatje in een melkflees. Het vocht kan beeter weg langs de bedoelde
b
opening, de
d buis van
n. Zo wordt een opptimale ontwikkeling van gehoor, spraaak en taal, en een optimale
o
gezondheiid van het oor zelf, verzekerd.
Eustachiuss, omdat er beter luucht in de holte kan
melte uitgevoerd, rond
r
de leeftijd van twaalf maanden. Eeen trommelvliesbuisje blijft meestal zes tot
De eerstee keer wordt deze kkleine ingreep sameen met de sluiting van het weke verhem
achttien m
maanden zitten, en ggroeit bijna altijd zo
onder restletsel uit het trommelvlies. D
De plaatsing moet herhaald
h
worden, meestal
m
tot het kind
d vijf jaar is.
Met een trommelvliesbuisje m
mag uw kind zwemmen. Diep duiken m
mag niet, maar dit is geen probleem de
e eerste levensjaren
n, wanneer de trom
mmelvliesbuisjes hett meest nodig zijn. Zeep
Z
en
worden, maar het wordt
w
best vermeden dat deze in de geehoorgang zouden komen.
k
shampooss mogen gebruikt w

Spraak
k- en taalontw
wikkeling
preekgedrag in hun omgeving. Niet alleeen omdat er vanaff de geboorte in hun omgeving gepraatt wordt, maar ook omdat er specifiek met en
Kinderen leren spreken doorr imitatie van het sp
w
voor de eigen
nlijke spraak- en
tot hen geesproken wordt. Heet eerste huilen en de eerste brabbelggeluidjes van uw kinnd komen vanzelf, het zijn spontane geluidjes. Vanaf dan wordt
taalontwikkkeling de interactiee met de omgeving erg belangrijk. Kind
deren produceren ggeleidelijk aan meer verschillende gelu
uidjes en daarna eerrste woordjes. Ze leren die variaties in
n klanken
en woorden door te imiterenn. Vanuit dit naboo
otsen ontwikkelt zicch het spreken en d
de taal. Een goed gehoor, een goede lu
uisterontwikkeling, voldoende
v
taalgevo
oeligheid en een
ontwikkeling.
taalstimuleerende omgeving ziijn onmisbaar voor de spraak- en taalo

Spraako
ontwikkeling
k
die specifieek bij die taal horenn. Het leren herkennen, onderscheiden
n en het leren uitsp
preken van die verscchillende klanken noemen we
Iedere taaal heeft zijn specifiekk assortiment aan klanken,
spraakontw
wikkeling. Voor een goede spraakontw
wikkeling is het belaangrijk dat uw kind enerzijds goed hoo
ort en anderzijds dee spieren van lippen
n, kaken, tong en veerhemelte goed kan
n bewegen.
In de eerste drie levensjaren leert uw kind luisteeren en controle tee krijgen over de veerschillende spieren
n. Rond de leeftijd van
v drie jaar kunnen
n de meeste kinderren vrijwel alle klanken

afzonderlijjk correct articulerren, enkel de /s/ en de /r/ vormen hierrop een uitzonderinng. Tussen hun derd
de en vijfde levensjaaar leert uw kind dee verschillende klan
nken correct te gebruiken in
woorden. Het is dus normaaal dat kinderen bij hun eerste woordenn nog vaak klanken weglaten of vervan
ngen door andere.
d op basis van de sp
praakverstaanbaarheid, namelijk hoe go
oed de luisteraar de spraak verstaat. Spraakverstaanbaarh
S
heid wordt minder goed in geval van
De spraakk wordt beoordeeld
articulatieproblemen en nasaaliteitsproblemen. Nasaliteitsprobleme
N
n hebben te makenn met het feit dat err tijdens het sprekeen lucht door de neeus ontsnapt. In onzze taal mag dit eigen
nlijk enkel
d andere klanken w
wordt de neusholtee volledig afgesloten
n van de mondholtee. Dit gebeurt door afsluiting van het zachte
z
verhemelte.
bij de ‘neuus’klanken /m/, /n/, //ng/ en /nk/. Bij al de
men met
Kinderen met een bilaterale lip-, kaak- en verheemeltespleet hebbenn - ook na geslaagd heelkundig herstel - vaak problemen met het correct lerren uitspreken van klanken en problem
z stellen:
nasaliteit. Welke specifieke pproblemen kunnen zich
•
•

A
Articulatieproblemeen. Door een mindeer goede vaardigheiid in het correct plaaatsen van de tong en de lippen en door afwijkende tandeenstand worden beepaalde klanken foutief
uuitgesproken (bv. /s// met de tong tusseen de tandjes) en/off vaak vervangen do
oor andere (bv. /t/ wordt
w
vervangen do
oor /k/).
R
Resonantieproblemeen of hypernasaliteiit. Door een abnorrmale luchtstroom d
door de mond- én neusholte en/of doo
or een minder goed
de afsluiting van hett zachte verhemeltee klinken
d
de klanken te nasaall.

Als deze sspraakproblemen aaanwezig zijn, wordtt meestal rond vier jaar gestart met loggopedische behandeling om deze prob
blemen in de goedee zin te beïnvloeden
n.
In uitzonderlijke gevallen kann het zijn dat het heerstelde verhemeltee, ondanks goede lo
ogopedische trainingg, onvoldoende de neusuitgang achteraan kan afsluiten. Dit
D heeft dan zijn weeerslag op
door luchtontsnapping langs de neus enn verkeerde articulatie. Bij deze kinderen kan het nodig zijn,
z meestal rond de
d leeftijd van zes jaaar, een bijkomendee
de spraakvverstaanbaarheid, d
verhemeltte-operatie te doenn, farynxplastie genaaamd (link).
de spraakontwikkeliing positief te stimu
uleren:
Tips om d
Gekke snoeten trekken vindt uw baby
•
b
leuk en stimuleeert hem om te imiteren en zijn mond
dspieren te oefenen
n.
Imiteer de geluidjes van uw baby/p
peuter, zo ontstaat er vaak een gesprekje in brabbeltaal.
•
Spreek de woorrden en zinnen die u tot uw kind zegt zelf correct uit
•
Vermijd om uw
w kind te verbeteren
n of het woord correct te laten nazegggen, maar herhaal zelf
z correct of gebru
uik het in een eenvoudig zinnetje (bv. “pa” “Ja, dat is een paard”;
•
“pietuig zien!” ““Heb jij een vliegtuigg gezien?”). Beklem
mtoon eventueel de niet correct uitgessproken klanken. Uw
w kind zal na vele keren
k
horen, de goeede uitspraak van het
h woord
overnemen.
m de kleutertaal van
n uw kind over te nnemen, maar zeg heet zelf goed.
Vermijd ook om
•
Praat zelf niet tee snel en gebruik ko
orte eenvoudige zinnnetjes.
•
Doe samen mett het kind lip-, tongg-, blaas- en zuigoefeeningetjes om de m
mondspieren te stim
muleren.
•

Taalontw
wikkeling
b
van woorden en zinnen en o
op die manier zelf ge
edachten en wensen leren onder woo
orden te brengen.
Taalontwikkeling is het leren begrijpen van de betekenis
derhalf en twee jaar leren kinderen tweeewoordzinnetjes te
t maken. Twee jaaar is een cruciale leeeftijd voor
Tussen 122 en 18 maanden beegint uw kind zijn eeerste woordjes te zzeggen. Tussen and
de logopedist om de taalontw
wikkeling te beoord
delen. Vanaf twee to
ot vijf jaar drukken kinderen zich geleidelijk aan uit in langere zinnetjes met meer correcte verrvoegingen en verbu
uigingen.
dige lip-, kaak- en veerhemeltespleet hebbben soms een verrlate taalaanvang en een vertraagde taaalontwikkeling. Een eventuele taalvertrraging is meestal nieet het
Kinderen met een dubbelzijd
matiek als dusdanig, maar vooral van dee daarmee samenhaangende omstandigh
heden, zoals gehoorrproblematiek, een sterk afwijkende articulatie die remm
mend werkt
gevolg vann de schisisproblem
op de algeemene taalontwikkeeling, een onderliggeend syndroom, eenn achterstand in coggnitieve ontwikkelin
ng …

Tips om d
de taalontwikkeling positief te stimulerren:
Zorg voor spreeksituaties: praat over wat uw kind do
•
oet, praat over watt u zelf doet, praat over
o
wat u samen ziet.
z
Het is belangrijkk dat u met uw kind
d in gesprek komt, ook al zegt uw kind
d nog geen woordje
es. Bv: “ee” “Wat een
e mooie beer”; “aauto papa” “Ja, dat is de auto van papaa”; “ikke
•
nog drinken” “W
Wil jij nog een beettje fruitsap drinken??”. Luister écht naarr uw kind, ga in op wat hij zegt en stell vragen over wat hij
h vertelt.
•
Neem niet te snnel genoegen met gebaren.
g
Kinderen leren praten omdatt ze beseffen dat ze door te spreken ieets gedaan kunnen krijgen.
k
Dwing uw kind niet. Praten moet prettig
p
zijn, dus verrbeter uw kind niet of dwing uw kind niet
n om woorden of
o zinnen beter uit te
t spreken.
•
Doe samen ‘taaal’spelletjes: in (pren
nten)boekjes kijken, benoemen, aanwijjzen en voorlezen, speel lotto, domino
o of memory, doe samen
s
fantasiespelleetjes (winkeltje spelen, met
•
poppenkast spelen, met garage speelen), zing liedjes off lees rijmpjes en geedichtjes voor, …
praak en/of taal zal de
d logopedist in sam
menspraak
De logopeedist van het schisissteam volgt de spraak- en taalontwikkeeling van uw kindje op de voet. Als er zich problemen steellen op vlak van sp
met het scchisisteam bijkomennde onderzoeken en
e therapie voorsteellen. De therapie kaan bestaan uit thuissbegeleiding voor de hele jonge kindjess (leeftijdscategoriee twee tot drie jaar)),
logopediscche therapie (ten vrroegste vanaf drie jaar) bij een logoped
dist in uw regio of multidisciplinaire th
herapie in een revallidatiecentrum. Som
ms kan er op school GON (Geïntegreeerd
Onderwijss) -begeleiding worden voorzien. Als de
d nasaliteitsproblemen niet kunnen w
worden opgelost door logopedische therapie, kan een bijkkomende ingreep noodzakelijk zijn (lin
nk
pharynxplaastie).
we terugbetalingsreegeling voor logopeedie van kracht:
Sinds 1 meei 2007 is een nieuw
•
voor kinderen m
met schisis van 0 to
ot ten volle 2 jaar kuunnen maximaal 300 individuele zittinge
en van ten minste 30
3 minuten aangevraaagd worden.
voor kinderen m
met schisis van 3 to
ot ten volle 19 jaar kunnen 8 akkoordeen gegeven worden van maximaal 1 jaaar. Voor ieder akko
oord kunnen maxim
maal 75 individuele zittingen
•
van ten minste 330 minuten aangevrraagd worden.
herapeutische nood
dwendigheden en hoeven niet op elkaaar aan te sluiten. Dee niet-opgebruikte zittingen van een akkoord kunnen nieet
De akkoorden worden gegevven in functie van th
overgedraagen worden naar eeen andere periode.

