schisis: uw kindje heeft een
aangeboren spleet in de bovenlip
Informatie en begeleiding tijdens de zwangerschap

Uw kindje heeft een aangeboren spleet in de bovenlip
Tijdens echoscopisch onderzoek is gebleken dat uw kindje een aangeboren spleet in de bovenlip
heeft. Dit wordt een schisis genoemd. Vroeger noemde men dit ook wel een hazenlip. Een gespleten
bovenlip komt soms voor in combinatie met een gespleten bovenkaak (gnatoschisis) en/of een
gespleten verhemelte (palatoschisis). Het kan zijn dat tijdens het echoscopisch onderzoek ook voor
deze afwijkingen aanwijzingen zijn gevonden. Vanaf het moment dat duidelijk is dat uw kind een
aangeboren lip-, kaak- en/of verhemeltespleet heeft, worden u en uw kind - tot het achttien is begeleid door het schisisteam van Medisch Centrum Alkmaar (MCA). In deze folder vindt u korte
uitleg over wat u voor de geboorte van deze begeleiding kunt verwachten.

Geen gevolgen voor groei en ontwikkeling
Een gespleten lip-, kaak- en/of verhemeltespleet hebben voor en na de geboorte geen nadelige
invloed op de groei en ontwikkeling van uw kind. Met speciale hulpmiddelen en uitgebreide instructie
kunt u uw baby (meestal) gewoon voeden.
Het schisisteam van MCA
Het schisisteam bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners en medisch specialisten van
kaakchirurgie, plastische chirurgie, KNO, orthodontie, maatschappelijk werk, logopedie en prothetiek.
Het schisisteam houdt de groei en ontwikkeling van uw kind in de gaten en voert de operaties uit die
enige tijd na de geboorte nodig zijn om de gespleten bovenlip en de eventuele kaak- en/of
verhemeltespleet te sluiten.
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Voorlichting en begeleiding tijdens de zwangerschap
De begeleiding van het schisisteam start al tijdens de zwangerschap. Er wordt voor u een afspraak
gemaakt met de plastisch chirurg en maatschappelijk werker van het team. U maakt kennis en u
krijgt uitleg over de aandoening, de verschillende behandelmogelijkheden en de gang van zaken na
de geboorte. Het spreekt voor zich dat we alle vragen die u ongetwijfeld heeft, zo goed mogelijk
proberen te beantwoorden.

Websites voor betrouwbare informatie
Wilt u al vóór uw afspraken met het schisisteam graag meer weten over de gevolgen en de
behandelmogelijkheden? Kijk dan voor betrouwbare informatie op (een van) de volgende websites:

•

www.schisis.nl

•

www.schisis-cranio.nl

•

www.schisis.com

•

www.bosk.nl

•

www.mca.nl

Uw vragen
Met vragen en voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

•

schisisteam: (072) 548 4298, e-mail schisisteam@mca.nl

•

gynaecoloog Dr. P. Hummel: (072) 548 2900

•

plastisch chirurg Drs. K.L.G.M. Stevens: (072) 548 2550

•

maatschappelijk werker Mevr. M.F. Vendel: (072) 548 2995, e-mail m.f.vendel@mca.nl

Meer informatie vindt u in de folder ‘Schisisteam’. U krijgt deze folder tijdens uw eerste afspraak van
de maatschappelijk werker. Of u krijgt de folder samen met de uitnodiging voor uw eerste afspraak
met het schisisteam toegestuurd.
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