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Wat leuk dat je mijn verhaal leest! Je hebt dit boek waarschijnlijk 
gekregen omdat je, net als ik, geboren bent met een schisis. Iets 
wat voor jezelf misschien heel gewoon is, maar wat op sommige 

momenten ook best vervelend is. Zo moet je vaak naar het ziekenhuis en zijn  
er soms operaties.

Toen het bij mij bijna tijd werd voor mijn kaak-operatie begon ik me wat dingen 
af te vragen over die operatie. Vragen waar jij misschien ook mee rondloopt. 
Misschien dat je in dit boek de antwoorden vindt. En anders is het goed om je 
vragen gewoon te stellen aan je ouders of iemand van het schisisteam. Er is vast 
wel iemand die je verder helpt.

Maar laat ik eerst eens wat over mijzelf vertellen
Ik ben Sara en ben negen jaar. Samen met mijn ouders en grote zus woon ik in 
een klein dorp dicht bij Leeuwarden. Ik zit in groep zes en heb het erg naar mijn 
zin op school. In mijn vrije tijd doe ik aan korfbal en streetdance. Daarnaast lees 
ik graag en kan ik mezelf uren vermaken met Playmobil en Lego.
In 2008 werd ik geboren met een dubbelzijdige volledige schisis. Voor mijn 
tweede verjaardag had ik al drie operaties gehad, maar daar weet ik natuurlijk 
niks meer van. Doordat mijn oren vaak ontstoken waren heb ik heel vaak 
nieuwe buisjes gehad. Buisjes gaan er bij mij zo snel uit, dat mijn ouders en ik de 
tel zijn kwijt geraakt.
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Maar daar gaat het in dit boek niet over, ik wil hier iets vertellen over hoe het 
sluiten van de kaak is gegaan.

Toen ik net acht jaar was ben ik bij de kaakchirurg van het schisisteam geweest. 
Omdat de ene helft van de schisis in mijn kaak erg groot was had hij bedacht 
dat het misschien beter was om twee operaties te plannen. Eerst wilde hij het 
laatste stukje van het gehemelte nog sluiten. Dan zou de kans op een mooi 
resultaat van de kaakoperatie groter zijn. Deze operatie lukte goed.

Na een halfjaar ging ik weer naar de kaakchirurg toe en hebben we besproken 
dat het tijd was voor de kaaksluiting. Er werd een datum gepland en toen werd 
ik toch wel wat zenuwachtig. Vooral als ik ‘s avonds alleen in bed lag, kwamen er 
allemaal vragen in mijn hoofd. Bijvoorbeeld:
Hoe halen ze nu precies een stuk bot uit mijn heup?
En hoe groot is dat stuk bot?
Doen ze dat met een zaag?
Doet het zeer?
Hoe zetten ze dat dan in mijn mond?
Hoe lang duurt de operatie?
Komt er een groot litteken op mijn heup?
Kun je dat dan ook zien?
Zal het ook anders voelen in mijn mond?
Moet ik dan alles eten uit de blender?
En kunnen patat en dropjes eigenlijk ook in de blender?

Kortom, best veel vragen. Hoog tijd om een afspraak te maken met de 
maatschappelijk werker bij het schisisteam. Dat is iemand waar je allemaal 
dingen mee kunt bespreken. Bijvoorbeeld over hoe spannend je het allemaal 
vindt. Als de maatschappelijk werker het antwoord op een vraag niet weet,  
gaat ze het navragen bij de anderen van het schisisteam.
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Al pratende over mijn vragen en wat ik spannend vond, kwamen we er achter dat 
het eigenlijk best een goed idee zou zijn om iets te maken voor de kinderen die 
deze operatie ook nog krijgen. En dat is dit boekje geworden.

De operatie en wat er aan vooraf gaat
Als de kaakchirug samen met jou en je ouders besluit dat het tijd is voor de 
kaaksluiting, wordt er van alles geregeld. Zoals de datum waarop je wordt 
geopereerd. Dit weet je dan een aantal weken van tevoren zodat je je er op voor 
kunt bereiden en je ouders eventueel kunnen regelen dat ze niet hoeven te 
werken en bij je kunnen zijn.

Je moet naar de anesthesist, dat is iemand die veel weet van de narcose. 
Je bespreekt dan hoe dat allemaal gaat. En kunt bespreken of je met een kapje 
of een prikje onder narcose gaat. Ik wilde graag met een prikje onder narcose. 
Omdat ik al zoveel narcoses gehad heb, wilde ik dat vieze luchtje van het kapje 
niet meer ruiken. Als je kiest voor een prikje, krijg je een infuus in je hand. Dit is 
een dun naaldje in je hand, dat er ook na de operatie nog inzit. Daar krijg je dan 
vocht doorheen. Dit naaldje inbrengen doet helemaal niet zeer, omdat ze op de 
kinderafdeling al verdovingszalf op je hand smeren. 

Je kunt een gesprek met de maatschappelijk werker of de kinderpsycholoog 
van het schisisteam aanvragen. Zij kunnen je voorbereiden en je helpen het iets 
minder spannend te vinden. Ook kunnen ze je van te voren rondleiden in het 
ziekenhuis, zodat je al een beetje weet waar je naar toe moet op de dag van de 
operatie.
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De dag van de operatie zelf
We moesten ons om half negen melden bij de kinderafdeling in het ziekenhuis. 
Helaas geen lekker ontbijtje, want ik mocht voor die tijd niets meer eten of 
drinken. Vooraf was er al met me besproken dat ik daar één nachtje zou blijven 
slapen. Als je je niet ziek voelt en de kaakchirurg vindt het goed, mag je de 
volgende dag naar huis.

De operatie was gepland om ongeveer tien uur. Ik had dus nog veel tijd om me 
voor te bereiden. Ik kreeg een operatiejasje aan en de verpleegkundige deed 
zalf op twee plaatsen op mijn arm om de huid te verdoven. Ze doen dat op twee 
plekken, voor het geval de naald van het infuus op één plek niet zo goed naar 
binnen wil. Dan heb je maar mooi een reserveplek die ook al verdoofd is.

De pedagogisch medewerker van de kinderafdeling bereidt je voor op 
wat er precies gebeurt vanaf het moment dat je al bij de operatiekamers bent. 
Hier heeft ze een heel mooi fotoboek voor. Dat boek zul je vast ook zien als het 
bij jou zover is.

Wanneer de dokter en de andere mensen op de operatie kamer zover zijn, bellen 
ze naar de kinderafdeling om te zeggen dat je kan komen. Ik moest toen in mijn 
bed gaan liggen en werd door de gangen naar de operatiekamer gereden. Mijn 
ouders, de pedagogisch medewerker en de verpleegkundige van de afdeling 
liepen met me mee. 

Er mag maar één ouder met je mee de operatiekamer (de OK) in. Het is 
handig om van te voren al na te denken wie er met je mee gaat. Bij mij was 
dat mijn moeder, dus voor de klapdeuren nam ik afscheid van mijn vader. Ook 
de pedagogisch medewerker blijft erbij. In de OK zijn heel veel mensen die 
allemaal hun eigen taak hebben om zo goed mogelijk voor je te zorgen. Bij mij 
waren dat de anesthesioloog en zijn assistent en de operatie-assistenten van de 
kaakchirurg.
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Eerst kom je in een soort wachtruimte waar ze allemaal dingen doen, zoals 
het infuus inbrengen en vragen wie je bent. De prik van dat infuus voelde ik 
bijna niet dankzij de verdovingszalf. Ook mag je een kadootje uitzoeken uit 
een kar. Daarna wordt je naar de OK gereden. Ook daar doen ze allemaal 
voorbereidingen en vragen je nog een keer wie je bent en wanneer je jarig bent. 
Je zou denken dat ze dat nu wel eens weten, maar ze doen dat om er zeker van 
te zijn dat jij de goede persoon bent en dat ze de goede operatie gaan doen. 
Stel je voor dat je denkt dat ze je kaak gaan sluiten en dat je wakker wordt en ze 
hebben je neus op je knie vastgemaakt!

En dan begint het, via het infuus wordt het narcosemiddel in je lichaam gespoten 
en al heel snel val je in slaap en weet je niks meer. De operatie gaat beginnen!
Mijn kaakchirurg heeft een heel mooi filmpje gemaakt met een animatie over 
hoe de operatie verloopt. Op de rechter zijkant van dit boek vind je de link naar 
het filmpje.

Voordat ik het in de gaten had, kwam ik alweer bij op de uitslaapkamer. Mijn 
ouders zaten zelfs alweer bij me. Langzaam werd ik meer en meer wakker en 
werd ik weer naar de kinderafdeling gebracht. Al snel was ik weer helemaal bij 
en had ik honger! Toen mocht ik yoghurt, appelsap en ijsjes eten. Ook gingen 
hele zachte paaseitjes er al snel weer in die middag.

De rest van de dag vloog voorbij en het voelde allemaal prima. Ik at zelfs alweer 
wat koude pasta die mijn ouders bij zich hadden om te eten. De eerste twee 
dagen is warm eten niet verstandig omdat de korstjes van de wond dan los 
kunnen komen en de wond dan makkelijk kan gaan bloeden. Er kwam wel wat 
bloed uit mijn neus die eerste dag. Dat is heel normaal, want alles binnen in je 
gezicht staat met elkaar in verbinding. 
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Gelukkig mocht mijn moeder bij me blijven in het ziekenhuis, zodat ik nooit 
alleen was. Dit vond ik echt superfijn en maakte het voor mij wel minder 
spannend! De volgende ochtend voelde alles wel wat pijnlijk en was ik blij  
dat er pillen bestaan die helpen tegen de pijn. De kaakchirurg vertelde dat ze 
bij de operatie nog een prikje met verdovingsvloeistof bij mijn heup hadden 
gegeven die de pijn op de eerste dag weghield. Daarom voelde alles de eerste 
dag zo goed!

Ik mocht in de loop van de dag gelukkig naar huis. Met nog een paar pillen tegen 
de pijn en vooral een hele grote fles mondspoelwater. Hiermee moet je een paar 
weken lang vier keer per dag je mond goed schoon spoelen. Je hoeft je tanden 
in de bovenkaak dan een poosje niet te poetsen. Zo kan je niet per ongeluk de 
wonden in je mond kapot maken. Pas als de dokter zegt dat het weer kan, moet 
je je bovenkaak ook weer poetsen.

Hoe het verder ging
De eerste dagen thuis werd mijn gezicht wel iets dikker en deed het nog een 
beetje pijn allemaal. Na ongeveer drie of vier dagen ging het al weer heel goed 
met me. 

Ik bleef nog wel een weekje thuis, maar dat kwam ook omdat het vakantie was. 
Ik kon al wel weer wat dingen doen. Vooraf had de kaakchirurg gezegd dat ik  
een maand niet mocht sporten en inderdaad, na vier weken deed ik al weer mee. 
Ik voelde me zo goed dat ik dat wel voorzichtig aandurfde en mijn ouders ook.
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Al met al is het me erg meegevallen! Ik hoop dat dit bij jou ook zo zal zijn. Als ik 
vooraf had geweten dat het me zo mee zou vallen, dan had ik niet zoveel wakker 
gelegen en liggen denken over hoe het allemaal zou gaan.

Ik hoop dat dit boekje je een beetje verder helpt. Sommige dingen zullen 
hetzelfde zijn al bij mij en sommige dingen weer anders. Net zoals we allemaal 
anders zijn.
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Wat ik verder nog wil zeggen
Het is heel leuk om van het mondspoelen een spel met jezelf te maken. Je moet 
minimaal 30 seconden spoelen, maar ik vond het leuk om met een stopwatch 
erbij elke keer een nieuw record te vestigen. Mijn record is 2 minuten en 52 
seconden! De dokter wordt er ook blij van als je goed en lang spoelt.

Het litteken op mijn heup is inmiddels een mooi dun streepje van ongeveer drie 
centimeter. Je ziet er bijna niks van. Als ik zwem, zit het streepje mooi onder mijn 
bikinibroek.

Drop en patat hoefden uiteindelijk niet in de blender, dit is meestal al zacht 
genoeg van zichzelf. Gelukkig kun je dus al snel weer drop en patat eten.

Je mag in het ziekenhuis gewoon je eigen kussen en knuffel meenemen als je 
dat wil. Dan slaap je toch net even fijner.

Het is leuk om kaarten, kado’s en vooral visite te krijgen. Dit helpt ook om je snel 
weer beter te voelen!

Groeten van Sara



Bekijk de film van de operatie:
Scan de onderstaande code, of ga naar de site 
van het schisisteam en klik op de animatie.



Een operatie is voor de meeste kinderen spannend. Dat is 
logisch, want een operatie is een ingrijpende gebeurtenis. 
Als je geboren bent met een schisis, moet je vaak meerdere 
keren geopereerd worden. Zo is dat ook bij Sara. Toen 
Sara negen jaar oud was, moest ze aan haar kaak worden 
geopereerd. Sara vond die operatie en de tijd die daaraan 
vooraf ging best heel spannend. Ze bedacht om, samen  
met haar ouders, haar ervaringen rondom de operatie op  
te schrijven en er foto’s van te maken. Na de operatie 
maakten Sara en haar ouders daar, in samenwerking met  
het schisisteam, dit bijzondere boekje van. Sara hoopt dat  
ze met dit boekje andere kinderen met schisis kan helpen  
bij de voorbereiding op de kaakoperatie.


