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Het sluiten van een lipspleet

Inleiding

Uw kind heeft een spleet in het bovengedeelte van de mond. Deze 
lipspleet wordt ook wel een schisis genoemd. Vanaf een leeftijd 
van ongeveer drie à vier maanden kan de lipspleet gesloten 
worden. Deze ingreep wordt onder narcose uitgevoerd. In deze 
folder staat informatie over de gang van zaken voorafgaand, tijdens 
en na de operatie.
 De ingreep kan zowel in dagbehandeling als tijdens een 
kortdurende opname plaatsvinden. In deze folder wordt uitgegaan 
van de situatie dat de ingreep op de Operatieve Dagbehandeling 
(ODBC) plaatsvindt. Als uw kind wordt opgenomen informeert de 
arts of verpleegkundige u over de gang van zaken als die anders is 
dan hierin staat beschreven. 

Voor de operatie

Tijdens een eerste bezoek aan de polikliniek bespreekt de arts met 
u de operatie, de nabehandeling en eventuele complicaties. Er 
worden kleurenfoto’s van de lipspleet gemaakt, zodat de arts de 
situatie voor en na de operatie kan vergelijken. U krijgt de oproep 
voor de operatie via de post toegestuurd.
 Als uw kind moet worden geopereerd is het belangrijk 
dat uw kind in een goede conditie is. We vragen u daarom het 
volgende goed door te lezen.

Zoals alle kinderen kunnen kinderen met een schisis nog andere 
aangeboren afwijkingen hebben. Dit kan soms een risico voor de 
operatie met zich meebrengen, vooral als dit van te voren niet 
bekend is. Daarom is het noodzakelijke dat alle kinderen met een 
schisis uiterlijk één week voor hun eerste operatie worden 
gecontroleerd door een kinderarts. Dit kan een kinderarts van het 
Academisch Ziekenhuis Groningen zijn, maar het kan ook een 
kinderarts uit uw eigen regio zijn. Wilt u ons laten weten of wij een 
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afspraak bij de polikliniek Algemene Kindergeneeskunde voor u 
moeten maken? Dit kan zodra de operatiedatum bekend is. 

Een kind met een schisis kan regelmatig last hebben van infecties 
aan de luchtwegen. Als dit bij uw kind in de drie weken vóór de 
operatie het geval is, kan de operatie helaas niet doorgaan. Dit 
geldt niet alleen voor infecties aan de luchtwegen maar ook voor 
andere ziektes. U kunt als u twijfelt over de gezondheid van uw 
kind een week voor de operatie altijd uw huisarts of kinderarts 
raadplegen. Uw kind kan als het nodig is ook voor een afspraak op 
de polikliniek Algemene Kindergeneeskunde van het UMCG 
komen. Als uw kind in de week voor de geplande operatie ziek 
wordt, wilt u dan contact opnemen met de Operatieve 
Dagbehandeling? Het telefoonnummer is (050) 361 42 33. 

Spreekuur dagbehandeling 
Tijdens het huisbezoek van de verpleegkundige van het 
Schisisteam heeft u de brochures ‘Schisis, baby’s en peuters van 0 
tot 3 jaar’ en ‘Kinderen en anesthesie’ al gekregen. 
Ongeveer twee weken voor de operatie heeft u (samen met uw 
kind) een afspraak op het spreekuur van de Operatieve 
Dagbehandeling. De anesthesioloog vertelt u over de narcose. 
Verder heeft u een gesprek met een verpleegkundige van de 
Operatieve Dagbehandeling. De verpleegkundige vertelt u over de 
gang van zaken tijdens de operatie. U krijgt nogmaals de 
gelegenheid om vragen te stellen. 

Telefoongesprek
Twee werkdagen voor de opname belt een verpleegkundige van de 
Operatieve Dagbehandeling u thuis op om te informeren naar de 
gezondheid van uw kind.
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Voorbereiding op de operatie
Om ernstige complicaties te voorkomen is het noodzakelijk dat de 
maag geheel leeg is. Pasgeborenen tot 6 maanden mogen 
kunstvoeding tot 6 uur voor de ingreep. Borstvoeding mag tot 4 
uur voor de ingreep worden gegeven. De anesthesioloog heeft dit 
al tijdens het spreekuur met u besproken. Omdat het belangrijk is 
dat na de operatie de voeding weer goed op gang komt, neemt u 
voeding en een eigen fles/speen mee voor na de operatie. 
 Wanneer uw kind wordt opgenomen krijgt uw kind 
operatiekleding aan. Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar 
de operatiekamer. Eén van de ouders mag mee naar de 
operatieafdeling om erbij te zijn als uw kind in slaap wordt 
gebracht. De anesthesioloog maakt uw kind in slaap met een prik 
of met een kapje.

De operatie

De lipspleet wordt gedesinfecteerd en met doeken afgedekt. De 
plastisch chirurg maakt op de lip van uw kind een tekening van het 
operatieplan. Daarna wordt de operatie uitgevoerd. De operatie 
duurt ongeveer 75 minuten. Meestal worden oplosbare hechtingen 
gebruikt.
 Naast een algehele narcose wordt ook een plaatselijke 
(tandarts)verdoving toegediend. Deze verdoving zorgt er voor dat 
de wond minder bloedt en dat de wond na de operatie minder 
pijnlijk is voor uw kind.

Na de operatie

Wanneer uw kind bijkomt uit de narcose ligt het op de 
uitslaapkamer. Als uw kind pijn heeft of misselijk is, kunnen 
daarvoor medicijnen worden gegeven. De meeste kinderen 
hebben na de operatie weinig pijn. 
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 Na de ingreep is alleen de operatiewond met een aantal 
hechtingen en ondersteunende pleisters te zien.
 Voordat uw kind weer naar huis kan is het belangrijk dat 
uw kind heeft gedronken. U heeft hiervoor enkele voedingen en de 
eigen fles/speen van uw kind meegenomen. Meestal is na de 
operatie een eventueel voedingsplaatje niet meer nodig. 
 Voordat u weer met uw kind naar huis gaat heeft u nog 
een gesprek met de anesthesioloog. De anesthesioloog informeert 
u onder andere over welke medicijnen u thuis tegen de pijn kunt 
gebruiken.

Ontslagbrief
U krijgt een kopie mee van de ontslagbrief die naar uw huisarts 
wordt gestuurd. 
 Wanneer u telefonisch overleg met ons heeft over 
eventuele problemen, kan het zijn dat wij u adviseren de huisarts 
ernaar te laten kijken. Wilt u de kopie van de ontslagbrief dan aan 
de (dienstdoende) huisarts geven? U hoeft de kopie niet langer 
dan vier dagen te bewaren. Uw huisarts heeft dan zelf de 
ontslagbrief per post ontvangen.

Telefoongesprek
De eerste werkdag na de operatie belt een verpleegkundige van de 
Operatieve Dagbehandeling u ’s ochtends op om te informeren 
hoe het met uw kind is gegaan. Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u deze bespreken. 
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Nazorg

Een week na de operatie heeft u een afspraak met uw kind op de 
polikliniek Plastische Chirurgie. De arts of verpleegkundige 
controleert de wond en de niet oplosbare hechtingen (indien 
gebruikt) worden verwijderd. Er is een duidelijk zichtbaar litteken 
dat in de loop van de tijd, van enkele maanden tot jaren, steeds 
minder opvallend wordt.

Complicaties

Na een operatie voor het sluiten van een lipspleet komen zelden 
complicaties voor.
U moet echter contact met ons opnemen als:
•	 de	wond	blijft	bloeden
•	 uw	kind	koorts	heeft,	hoger	dan	38	°C
•	 de	pijnstillers	niet	helpen	of	de	pijn	zelfs	toeneemt
•	 uw	kind	niet	kan	plassen,	terwijl	het	wel	goed	drinkt.

U kunt natuurlijk ook bellen wanneer u nog vragen heeft of zich 
ongerust	maakt.	Wij	zijn	van	maandag	t/m	vrijdag	van	8.00-12.00	
uur te bereiken, het telefoonnummer is (050) 361 21 74.
 Buiten deze tijden kunt u in geval van nood contact 
opnemen met de Centrale Spoedopvang, het telefoonnummer is 
(050)	361	80	20.	De	dienstdoende	arts	adviseert	u	dan	wat	u	het	
beste kunt doen.

5



Plastische Chirurgie | Schisisteam

Aantekeningen
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