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Veel gestelde vragen bij schisis
Operaties
Deze vragen zijn van toepassing op de periode rond een eerste operatie, 
het sluiten van de lip en/of het zachte gehemelte



Hoeveel pijnstilling heeft mijn 
kind nodig  na de operatie?

Dit hangt van uw kind af, sommige kinder-
en hebben meer nodig dan anderen.  Als 
u denkt dat uw kind pijn heeft, mag u thuis 
paracetamol geven. 

Moet ik na het sluiten van de lip littekencrème 
gebruiken voor de wondgenezing?

De eerste tijd na de operatie moet de 
wond rustig kunnen genezen en wordt 
afgeraden te smeren of masseren. Na 
een aantal weken mag het litteken 
gemasseerd worden (dit kan met 
gewone vaseline), maar het moet niet. 
Vraag binnen uw schisisteam naar 
specifieke adviezen voor uw kind.

Is het nodig dat de hechtingen verwijderd 
worden uit de lip of het gehemelte? 

Nee, er zijn vaak nog wel hechtingen aan 
de buitenkant zichtbaar, maar deze zijn
oplosbaar en hoeven niet verwijderd te 
worden. 

(Alleen bij team Noord (Groningen/
Leeuwarden) niet-oplosbare hechtingen 
gebruikt die verwijderd moeten worden.) 



Mag mijn kind vingers in de mond doen na 
de operatie aan lip of gehemelte?

Dat is geen probleem, bij veel krabben 
of peuteren kunt u eventueel sokjes over 
de handjes doen om te voorkomen dat 
hechtingen los gaan. (Sommige teams 
zien liever dat kinderen geen vingers in de 
mond doen, vraag dit na bij uw eigen 
schisisteam.)

Het gehemelte gaat weer open, wat moet ik doen?

Als het gehemelte een klein beetje open gaat 
heeft dit meestal geen directe gevolgen, u 
hoeft dan niets te doen. Bij twijfel neemt u 
contact op met de contactpersoon van het 
schisisteam. Bij een forse bloeding kunt u ’s 
avonds of in het weekend altijd terecht bij de 
spoedeisende hulp van uw ziekenhuis.

Wanneer mag mijn kind na de operatie aan 
lip en/of gehemelte weer uit de fles drinken?

Dit mag gelijk na de operatie van zowel de 
lip als het gehemelte. Soms hebben 
kinderen even tijd nodig om weer te gaan 
drinken. Als uw kind al gewend is aan een 
lepeltje, kan dat helpen bij de eerste 
hapjes/slokjes.



Mijn kind heeft buisjes nodig, waarom is dat?

Vocht achter de trommelvliezen komt 
vaker voor bij kinderen met schisis, dit 
zorgt ervoor dat het gehoor tijdelijk 
slechter is. Goed kunnen horen is 
essentieel om goed te leren spreken. 

Buisjes zorgen ervoor dat de ruimte 
achter het trommelvlies weer belucht 
wordt, dit verbetert het gehoor en 
voorkomt vochtophoping en 
oorontsteking.


