
TANDVERSORGING VAN 'N KIND  

MET 'N GESPLETE LIP EN VERHEMELTE 
 
Hoe affekteer 'n gesplete lip/kaak die tande? 

'n Spleet van die lip, tandvleis en/of verhemelte voor in die mond veroorsaak 'n verskei-denheid prob-

leme.  Dit kan die hoeveelheid, grootte, vorm en posisie van beide melktande en permanente tande be-

trek.  Die mees algemene tande wat betrek word deur spleet proses is die in die area van die spleet, 

hoofsaaklik die laterale snytande.  Splete kom voor tussen die oogtand en die laterale snytand.  In 

sommige gevalle is die laterale snytand heeltemal afwesig.  In ander gevalle kom die laterale snytand 

dubbeld voor, sodat een aan elke kant van die spleet voorkom.  In sekere gevalle is die snytand, of an-

der tande teenwoordig swak gevorm met 'n abnormaal gevormde kroon en/of wortels.  Tande in die 

area van die spleet kan ook verplaas wees, wat veroorsaak dat tande in abnormale posisies "erupteer".  

Soms kan die sentrale snytande aan die spleetkant dieselfde probleme veroorsaak. 

 
Wat beteken dit vir die toekomstige versorging van die tande? 

'n Kind met 'n gesplete lip/kaak benodig dieselfde gereelde voorkomende en herstellen-de sorg as die 

kind sonder 'n spleet.  Kinders met splete het egter "spesiale probleme met betrekking tot on-

brekende, misvormende en en misplaaste tande, en hulle benodig vroeë evaluasie deur 'n tandarts wat 

bekend is met die behoeftes van 'n kind met 'n spleet. 

 
Vroeë tandversorging 

Kinders wat met 'n gesplete lip en/of kaak gebore is, kan met behoorlike versorging gesonde tande hê.  

Dit vereis behoorlike skoonmaak, goeie voeding en floried behan-deling.  Behoorlike skoonmaak met 'n 

sagte tandeborsel moet begin word sodra die tande sny.  Mondhigiëne instruksies en voorkomende 

berading kan gegee word deur 'n pedia-triese tandarts of 'n algemene tandarts.  Baie tandartse bev-

eel aan dat die eerste  be-soek aan die tandarts moet plaasvind om en by die eerste verjaarsdag of 

selfs vroeër indien daar enige probleme is.  Vroeë evaluasie word gewoonlik deur die Gesplete Kaak 

span gedoen.  Roetine tandversorging met 'n lokale tandarts begin ongeveer op die ouderdom van 3 

jaar.  Die voorgestelde behandeling hang af van verskeie faktore.  Sommige kinders benodig slegs 

voorkomende sorg, terwyl ander herstellings en verwy-dering van tande benodig.  Van kardinale belang 

is die inhoud wat geneem word uit die voedingsbottel.  Enige vloeistof wat suiker bevat beskadig die 

tande, veral wanneer dit met slapenstyd geneem word.  Dit word voorgestel dat bottelvoeding gestaak 

word wanneer die baba 14 - 16 maande oud is. 

 
Ortodontiese versorging 

Op 6 - 8 jarige ouderdom kan die eerste ortodontiese evaluasie geskeduleer word.  Die doel van hier-

die besoek is om die gesigsgroei te evalueer, veral die groei van die kaak en om te beplan vir die kind 

se kort- en langtermyn behoeftes.  Byvoorbeeld, as die kind se boonste tande nog nie behoorlik pas op 

die onderste tande (okklusie), kan die ortodontis 'n vroeë periode van behandeling voorstel om die 

verhouding van die boonste kaak tot die onderste kaak te herstel.  Met die erupsie van die oogtande 

(ouderdom 10 - 12) begin die tweede fase van ortodonsie met die voorbereiding van die dentale boë vir 

beeninplan-ting om die spleet toe te maak met gebruik van die ekspansie toerusting.  Finale ortodon-

tiese behandeling sal gedoen word onmiddelik na die beenoorplanting om die belyning van die tande te 

voltooi. 

 
Gekoördineerde dentale-chirurgiese versorging 

Koördinasie van behandeling tussen die chirurg en die dentale chirurg in baie belangrik, aangesien ver-

skeie prosedures tydens dieselfde narkose uitgevoer kan word.  Restor-asies of tandekstraksies kan 

geskeduleer word vir dieselfde tyd as die ander chirurgie. 



Koördinasie tussen die chirurg en die ortodontis is baie belangrik in die hantering van been defek in die 

boonste kaak.  Die ortodontis kan 'n apparaat aan die tande van die boonste kaak heg om die boonste 

kaak voor te berei vir die beenoorplanting.  'n "Retai-ner" word gewoonlik geplaas na die beenoorplanting 

tot volle drade geplaas is. 

 

Wanneer die kind adolossensie nader moet die ortodontis en die chirurg weereens hulle pogings koördi-

neer as die tande nie behoorlik pas omdat die kaak in abnormale posisies is.  Indien die tandrelasies nie 

normaal gemaak kan word deur die ortodontis alleen nie, is 'n gekombineerde benadering van beide die 

ortodontis en die chirurg nodig vir die reposi-sionering van die kaak.  Hierdie chirurgie word gewoonlik 

uitgevoer nadat groei tydens puberteit voltooi is. 

 
Prostodontiese versorging 

Die prostodontis is 'n spesialis wat kunsmatige tande en kunsgebitte vervaardig om die voorkoms van 

individue met splete te verbeter, en om aan hulle funksionele vereistes vir eet en drink te voldoen.  Die 

prostodontis kan 'n brug maak om die verlore tand te ver-vang.  Toerusting vir die mond word 

"spraakplaatjies"  of "obturators " genoem  wat kan help om die neus van die mond af te sluit sodat 

spraak meer normaal sal klink.  Die prostodontis moet ook sy behandeling koördineer met die chirurg 

en/of die ortodontis om die beste moontlike resultate te verseker.  Wanneer 'n spraakplaatjie of 

"obturators”" ontwikkel word, koördineer die prostodontis gewoonlik die behandeling met 'n spraakpa-

toloog.  Vir die kind of volwassene wat een van hierdie toerusting dra, is die versorging van die tande wat 

die toerusting vashou, baie belangrik. 

 
Waar kan ek die beste sorg kry vir my kind? 

Kinders met 'n gesplete lip en/of verhemelte benodig die gekoördineerde dienste van 'n verskeidenheid 

spesialiste.  Vir hierdie rede moet die ouers om hulp aanklop by 'n gesplete verhemelte of kranio-fasiale 

behandelingsentrum.  So 'n sentrum voorsien die evaluering, die beplanning van die behandeling en sorg  

deur 'n multidissiplinêre span met ondervinding, saamgestel uit die verteenwoordigers van 'n verskeiden-

heid van tand, mediese en ander gesondheidsorg spesialiteite.  Indien daar nie so 'n sentrum in u onmid-

dellike omgewing is nie, is dit die moeite werd om na so 'n sentrum in 'n ander stad te  reis. 
Opsomming van terme 

Anestesia - narkotika word gebruik tydens chirurgie om die kind te laat slaap. 

Benige defek - area van vermiste been, wat gewoonlik die verhemelte van 'n kind met 'n gesplete verhe-

melte affekteer. 

Tandheelkundige ekstraksies - prosedure wat uitgevoer word vir die verwydering van beskadigde, mis-

vormde of misplaaste tande. 

Multi-dissiplinêre span - 'n groep professionele persone wat saamwerk om te help met die beplanning en 

die uitvoer van die behandeling van pasiënte met 'n gesplete lip, gesplete verhemelte en ander verwante 

afwykings.  Hierdie groep sluit in chirurge, tandheelkun-dige spesialiste, spraakpatoloë, en ander wat 

gereeld vergader ten einde die pasiënte onder hulle sorg te evalueer en te bespreek. 

Mondhigiëne - versorging van die tande en tandvleis wat op 'n gereelde basis tuis gedoen word.  Dit sal 

eerste deur die ouers of voog  terwyl die kind nog klein is, en later onder toesig van die ouers of voog 

van die kind plaasvind. 

Ortodontiese behandeling - tandheelkundige besoeke vir die verskuiwing van die tande in lyn met die 

ander tande om die kou-aksie, mondhigiëne en voorkoms te verbeter. 

Voorkomende tandheelkundige behandeling - gereelde besoeke aan die tandarts waar die tande onder-

soek word vir karies (gaatjies) en skoongemaak word. 

Puberteit groei versnelling - 'n periode van snelle groei wat normaalweg voorkom tussen die ouderdom 

10 - 16 jaar.  Die spesifieke tyd en periode van groei verskil. 

Herstellende Tandheelkundige Sorg - besoeke aan die tandarts vir die korreksie van tandheelkundige 

probleme. 
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