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Veel mensen weten niet wat een schisis is, laat staan wat het inhoudt om er een te hebben.  
Een schisis? Nog nooit van gehoord. O, je bedoelt een hazenlip!  Er bestaat wat dat betreft een  
stereotype beeld van een schisiseigenaar: iemand die een litteken op zijn lip heeft, een 
platte of scheve neus bezit en nasaal praat. Dit is hoe de buitenwereld de afwijking ‘kent’.  
Hoe een onbehandelde schisis eruit ziet, weet men vaak niet. Net zoals het vrij onbekend is dat het 
een complexe aandoening is die vanaf de geboorte tot jongvolwassen leeftijd behandeld wordt.  
Er valt uitstekend met een schisis te leven en het hoeft je leven in geen enkel opzicht te beperken, 
maar voor een schisiseigenaar houdt de aandoening veel meer in dan alleen een uiterlijk dat afwijkt 
van de norm. 
 
Vier (jong)volwassenen vertellen in dit e-boek wat het hebben van een schisis nu werkelijk 
voor invloed heeft (gehad) op hun leven. Zij vertellen open en eerlijk wat de aandoening bij 
hen teweegbracht. De verhalen van Mariska, Lars, Nele en Suzan bevestigen maar weer eens 
dat achter het zichtbare plaatje van iedere individu een verhaal schuilgaat. Een uniek verhaal.  

Ik ben dankbaar dat deze sterke persoonlijkheden allen een zeer persoonlijk stukje van hun  
leven willen delen om zo anderen tot steun te kunnen zijn. Om te laten zien hoe het nu écht is  
om op te groeien met een schisis.
 
Marleen Hartog 
Geboren met een enkelzijdige lip-, kaak en gehemeltespleet, zoontje met een dubbelzijdige schisis.
Schrijfster van het boek ‘Geboren met een schisis‘ en oprichtster van www.schisiservaringen.nl.

VOORWOORD

http://schisiservaringen.nl/boek/
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Naam:     
Mariska de Groot
 
Geboortejaar: 
1981
 
Geboren met een:  
Lip- en kaakspleet + neushypoplasie (onvolledige ontwikkeling van de 
neus)
 
Behandeld door:  
Teams en artsen in Alkmaar, Rotterdam, Amsterdam en Groningen (NL)

MARISKA DE GROOT
‘Ik ben een tijdje 
bang geweest dat 
ik nooit een leuk 
vriendje zou krijgen.’

Foto: Alina Bakker
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‘In eerste instantie voelde ik me niet onzeker over mijn schisis. Ik liep op de basisschool 
erg voor op andere kinderen, mijn slimheid was een grotere factor om rekening mee te  
houden dan mijn aandoening. Tijdens de jaren op de bovenbouw van de basisschool en op de 
middelbare school speelde het een grotere rol. Uiterlijk werd steeds belangrijker en ik werd 
veel gepest. Dat maakte me kwetsbaar. Ik ben een tijdje bang geweest dat ik nooit een leuk 
vriendje zou krijgen.’

Verdrietig
‘Er werd geroepen dat ik lelijk was. Of op een varken leek, en dan werd er geknord. Voor mijn laatste 
operatie stond mijn neus wat omhoog, waardoor je mijn neusgaten goed kon zien. De vergelijking 
met een varkenssnuit is dan snel gemaakt. In mijn herinnering ging ik hier niet echt op in. Ik slikte 
het in en huilde later uit. Dat liever dan dat ik me liet kennen. Het maakte me verdrietig.’

Neus
‘In totaal ben ik tien keer geopeerd aan mijn lip en neus. Vooral aan mijn neus is veel gedaan:  
neustussenschot versmallen, neus verlengen, neustip versmallen. Mijn laatste operatie vond plaats 
in 2005. Heel misschien moet ik nog eens terug naar een KNO-arts. Dit om de doorgang in mijn neus 
wat te laten vergroten. Ik heb heel vaak een verstopte neus. Irritant, maar niet zo verschrikkelijk dat 
ik direct op de stoep voor het ziekenhuis sta!’

MARISKA DE GROOT

‘Er werd geroepen dat ik lelijk was. 
Of op een varken leek, en dan werd 
er geknord’
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Kortere opnametijden
‘De operaties waren niet leuk, maar het was niet anders. Op het gebied van de behandelingen  
en ziekenhuisopnames is er veel veranderd de laatste jaren. De kortere opnametijden van  
tegenwoordig vind ik fijn. Na mijn eerste operaties moest ik soms wel tot drie weken in het  
ziekenhuis blijven. Dat ik door zoveel verschillende artsen ben geholpen komt doordat ik steeds 
werd doorverwezen met de verwachting dat ik bij een anders team mogelijk beter behandeld kon 
worden, plus dat ik een keer verhuisd ben.’

Down
‘De ene ingreep was zwaarder dan de andere. Als kind vond ik het niet zo erg om in het ziekenhuis 
te liggen. Met mede-patiëntjes en de ziekenhuisschool kwam ik mijn dagen wel door. Na mijn één 
na laatste operatie voelde ik me erg down. Dat maakt de dagen in het ziekenhuis zwaarder. Na  
thuiskomst kreeg ik ook nog een infectie in de wond, met als gevolg dat het geplaatste  
botfragmentje weer naar buiten kwam. De operatie was dus ook nog voor niks geweest. Dat was 
moeilijk.’

Wetenschap
‘Terugkijkend op mijn behandeling had ik graag gewild dat de wetenschap al verder was geweest. 
Dat de operaties in mijn jongere jaren al cruciale veranderingen hadden opgeleverd. Dan had ik er 
nu heel anders uitgezien. Nu zijn er meerdere operaties uitgevoerd waarbij de artsen niet zo goed 
wisten wat moesten doen. En wat ze konden doen. Later hebben mijn ouders en ik pas ontdekt 
dat het een stuk efficiënter had gekund. Mijn laatste operatie, uitgevoerd door een ervaren arts in 
Groningen, heeft nog wel een hoop goed gemaakt. Hij had een doordacht plan en heeft dat keurig 
uitgevoerd.’

MARISKA DE GROOT

‘Nu zijn er meerdere operaties  
uitgevoerd waarbij de artsen niet zo 
goed wisten wat moesten doen.’
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Schaamte
‘Mijn ouders gingen naar beste eer en geweten om met mijn aandoening, maar ik vond het erg 
moeilijk om te zien dat vooral mijn moeder er veel moeite mee heeft gehad. Ze schaamde zich 
wel eens voor mijn uiterlijk, denk ik. Verder hebben ze me wel altijd het gevoel gegeven dat ik niet 
anders was door mijn schisis. Dat we altijd samen naar de afspraken in het ziekenhuistoe gingen, 
maakte ons met z’n drieën een sterk team. Toch heeft schisis heeft mijn leven zeker beïnvloed. De 
ziekenhuisopnames, het pesten, het heeft me hoe dan ook mede gevormd. Het maakte me onzeker. 
Ook de onzekerheid van mijn moeder heeft indirect invloed op me gehad.’

Uiterlijk
‘Mijn uiterlijk is heel belangrijk voor mij. Make-up, mijn kapsel, kleding: ik ben hier heel erg precies 
in. Toch proberen te controleren wat je wel kunt beïnvloeden, denk ik. Ik vind mijn neus nog steeds 
niet echt mooi. Met make-up leg ik de nadruk op mijn ogen. Ik moet het doen met wat ik heb.’

Erfelijkheid
‘Tegenwoordig is de schisis geen grote factor meer in mijn leven. Ik heb een lieve man, fijne 
vrienden en leuk werk. We hebben een tijdje geleden wel het een en ander laten uitzoeken rondom  
erfelijkheid. We willen ons bewust zijn van de kans op herhaling, voordat we aan kinderen begin-
nen. Mijn atypische combinatie van schisis en neushypoplasie blijkt voor zover bekend nog nooit 
te zijn overgedragen.’

MARISKA DE GROOT

‘Ook de onzekerheid van mijn  
moeder heeft indirect invloed op me 
gehad.’
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Uitleggen
‘Ik denk dat mensen over het algemeen te weinig weten over schisis. Ik ben nog best vaak aan het 
uitleggen wat het inhoudt. Ik prefereer het woord schisis boven hazenlip. Alleen dat kennen veel 
mensen niet, dus blijft hazenlip voorlopig nog wel in gebruik. Ik vind het geen vervelend woord.’

Zoenen
‘Grappig was het moment dat ik ontdekte dat ik een ‘deukje’ in mijn gehemelte heb, wat andere 
mensen niet hebben. Ik dacht dat dat normaal was, maar het blijkt toch een schisisding te zijn. Hoe 
ik dat ontdekte? Iets met zoenen en mijn huidige man!’ ;-)

Wapen het kind
‘Tegen ouders van een kind met schisis wil ik zeggen: praat erover! Hoe meer het onderdeel 
is van de dagelijkse dingen, hoe minder ‘gek’ het is. Bespreek ook met je kind hoe hij of zij zelf 
met anderen, die er raar over doen of die pesten, kan omgaan. Wapen het kind met woorden en  
zelfvertrouwen. En weet: ook met een schisis kun je heel gelukkig zijn!’

MARISKA DE GROOT

Foto: vader van Mariska
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Naam:     
Lars Bolwerk
 
Geboortejaar: 
1992
 
Geboren met een:  
Enkelzijdige lip-, kaak- en gehemeltespleet
 
Behandeld door:  
UMC St Radboud Nijmegen (NL)

LARS BOLWERK
‘De reacties en houding van 
andere mensen deden me 
meer dan al die keren in 
het ziekenhuis liggen.’
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‘Soms hoor ik de vraag: ‘Hoe heb je die schisis gekregen?’ Voor lang niet iedereen is duidelijk 
dat ik hiermee ben geboren. Net zoals mijn vader. Ik merk dat mensen over het algemeen 
weinig weten over schisis. Ze hebben geen idee wat voor invloed het kan hebben op een 
mensenleven. Ik heb er geen probleem mee mijn babyfoto’s te tonen. Ja, dat kan heftig zijn 
om te zien. Maar iedereen mag best weten dat ik – en al mijn lotgenoten - een lange operatie- 
weg hebben bewandeld. Of juist nog in het vooruitzicht hebben.’

Afmaken
‘Ik heb niet precies bijgehouden hoe vaak ik ben geopereerd, maar het zal een stuk of zeven keer 
zijn geweest. Het plaatsen van buisjes heb ik dan niet meegeteld. In ieder geval een lipsluiting en 
de sluiting van het harde en het zachte gehemelte. Tevens heb ik het weefsel in mijn bovenlip laten 
aanpassen. Hoewel ik op mijn achttiende officieel uitbehandeld was, vonden een paar ingrepen pas 
na die tijd plaats. Ik wilde waar ik aan begonnen was zo goed als mogelijk was afmaken. Ik wil later 
niet denken: had ik die operatie toch maar laten doen.’

Logopedie
Vanuit mijn stageplek werd mij aangeraden om eens iets met logopedie te proberen. Mijn spraak 
was niet slecht, maar het kon beter. Hoewel mijn spraak wel verbeterde na een behoorlijk aantal 
lessen, bleef ik op een bepaald punt haken. Er zat geen vooruitgang in, via logopedie hadden we 
het maximale bereikt. Toen besloten we dat ik een huigoperatie zou ondergaan, met als gevolg dat 
mijn stem nu minder nasaal klinkt. 

LARS BOLWERK

‘Ik heb mij nooit die jongen die ik in 
de spiegel zie gevoeld.’
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Gebroken neus
‘Het rechtzetten van mijn neus en lip is onlangs gedaan en deze plastische operatie was gevoels-
matig het zwaarste van allemaal. Mijn neus werd gebroken en vervolgens rechtgezet. Na de operatie 
zwol mijn gezicht volledig op. Het is absoluut niet fijn als je niet goed door je neus kunt ademen.’

Spanning
‘Het schisisteam van het UMC St Radboud in Nijmegen heeft me behandeld. Volgens mijn ouders 
liet ik de operaties altijd rustig over me heenkomen. Ik had er nooit zoveel moeite mee, hoewel elke 
ingreep een gezonde spanning met zich meebracht. Het stelde me gerust dat de artsen en ver- 
pleegkundigen wisten wat ze deden. Ik heb telkens zo goed mogelijk geprobeerd om te doen wat 
de verpleging me adviseerde. Het moest gewoon gebeuren en hoe sneller ik herstelde, hoe eerder 
ik weer thuis in mijn eigen bed kon slapen. Hoewel de artsen me altijd goed hebben behandeld 
en respecteerden als patiënt, heb ik mij toch vaak wel een nummertje gevoeld. Dat is eigenlijk het 
enige wat ik jammer vind als ik terugkijk op mijn behandeltraject.‘

Verdriet
‘De kinderen op mijn basisschool en het voorgezet onderwijs hadden er een handje van om me 
te pesten. Ze riepen van alles naar me. Wat precies? Laten we het erop houden dat ze een zeer  
levendige fantasie hadden en dat het zeer uitgebreid was. Ik ging hier lacherig mee om. Alsof het 
me niet zoveel kon schelen. Misschien was dat niet handig. Het doet altijd wat met je. Ik koos ervoor 
om ze in ieder geval niet het plezier te gunnen van mijn verdriet. Uiteindelijk zijn ze uit op een  
reactie.’

LARS BOLWERK

‘Ik koos ervoor om ze in ieder geval 
niet het plezier te gunnen van mijn 
verdriet.’
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Oordeel
‘De schisis zelf heeft mij nooit een onzeker gevoel gegeven, de reacties van buitenstaanders wel. 
Er zijn mensen geweest die mij anders behandelden dan anderen, alleen maar vanwege mijn aan-
doening. Mensen die hun oordeel meteen klaar hadden. Sommige mensen zeiden dat ze me lelijk 
vonden. Dat doet wel iets met je. Je laat zo automatisch een negatievere, meer onzekere indruk 
over jezelf achter dan je wilt. Want hoe kun je zeker van jezelf zijn met iets wat anderen zien als 
slecht of lelijk?’

Uiterlijk
‘Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Ik heb het geluk gehad met een aantal goede chirurgen. Ik zie 
er goed uit. Ik heb mij nooit die jongen die ik in de spiegel zie gevoeld. Als ik in de spiegel kijk zie ik 
mijn schisis, maar ik voel me er niet anders door. Bij mensen die ik voor het eerst zie of net ken zie ik 
hun ogen weleens afdwalen naar mijn schisis. Vaak hebben ze het zelf niet eens door.’

Niet positief
‘Al met al kan ik het hebben van een schisis niet als iets positiefs zien. Het is iets wat mijn vader en ik 
gemeen hebben. Vreemd genoeg voelt dat fijn. De reacties en houding van andere mensen hebben 
me meer gedaan dan al die keren in het ziekenhuis liggen. Het woord hazenlip valt bij mij trouwens 
in de categorie ‘frequente scheldwoorden’. Het is geen fijn woord om te horen. Ook zie ik een schisis 
niet als een afwijking. Ik ben geboren met ‘iets’ wat anders is dan ‘normaal’, maar ik heb dezelfde 
kleur bloed en adem dezelfde lucht als anderen.’

LARS BOLWERK

‘Hoe kan je zeker van jezelf zijn met 
iets wat anderen zien als slecht of 
lelijk?’ 
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Ouders
‘Ik ben trots op mijn ouders. Zij waren er voor mij in tijden dat ik het moeilijk had op school. Bij elke 
operatie die ik onderging stonden ze voor me klaar en verzorgden ze me. En bovendien was mijn 
moeder ook altijd mijn privéchauffeur naar het ziekenhuis. Mijn ouders hebben mij altijd door dik 
en dun gesteund en ik weet zeker dat dit in de toekomst niet verandert. Naast de hulp van mijn 
ouders zal ook de steun van mijn familie en vrienden me altijd bijblijven.’

LARS BOLWERK

Blijf vrolijk
‘Aan ouders van een kind met schisis wil ik meegeven dat het 
helpt om vrolijk en enthousiast te blijven. Het hebben van een  
kind met een schisis is soms zwaar, maar ik heb er als kind veel  
aan gehad dat mijn ouders nooit hun kopjes hebben laten  
hangen. Dat zij sterk voor mij waren, maakte mij juist krachtiger.’
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Naam:     
Nele van de Voorde
 
Geboortejaar: 
1986
 
Geboren met een:  
Gespleten gehemelte
 
Behandeld door:  
AZ Sint Blasius te Dendermonde, AZ Maria Middelares te Sint-Niklaas (BE)

NELE VAN DE VOORDE
‘De arts durft het niet 
aan om mijn gehemelte 
nogmaals te opereren.’
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‘Mijn eerste operatie vond plaats toen ik achttien maanden oud was. Mijn zachte gehemelte 
werd deels gesloten. Dit wilden de artsen doen door middel van een plakkaatje, maar omdat 
mijn mond te klein was lukte dit niet. Uiteindelijk werd er gebruik gemaakt van eigen weefsel 
uit de keel.’

Zware operatie
‘Ik was achttien toen de rest van mijn gehemelte gesloten werd. Een stomatoloog (een soort kaak-
chirurg) voerde de zes uur durende operatie uit, waarbij tevens mijn kin naar voren werd gezet. Ook 
is er vet weggenomen onder mijn kin en uit mijn wangen. Deze operatie was vrij zwaar. Ik moest 
daarna opnieuw leren eten, slikken en spreken. In begin was dat heel moeilijk. Het was pijnlijk om 
te kauwen en slikken. Ik at vooral vloeibaar voedsel.’

Altijd verkouden
‘Vanaf deze operatie ben ik bijna elke maand verkouden. Ik heb vrijwel constant last van een loop-
neus. Mijn ouders en ik zijn naar de KNO-arts gegaan en hij vertelde dat er nog een gaatje in mijn 
gehemelte is achtergebleven. De arts durft het echter niet aan om mijn gehemelte nogmaals te 
opereren, omdat hij bang is dat het mis gaat en het resultaat slechter zal zijn dan dat het nu is.
Nu spuit ik mijn neus tweemaal daags met een neusspray, met als doel minder last neusloop te  
hebben. Door mijn constante neusloop heb ik een tijdje last gehad van vocht achter mijn  
trommelvlies. Mijn oren zijn toen getest. Aan de linkerkant is mijn gehoor minder goed. Hier wil de 
arts niets aan doen.’

NELE VAN DE VOORDE

‘Ik moest daarna opnieuw leren 
eten, slikken en spreken’
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Serieuze verandering
‘Na de tweede gehemeltesluiting heb ik een poosje logopedie gevolgd. Sindsdien is mijn spraak 
stukken vooruit gegaan. Dit alles heeft een serieuze verandering teweeg gebracht. Ik zit sindsdien 
lekkerder in mijn vel en voel me zelfverzekerder.’

Abnormaal
‘Zowel op de lagere als de middelbare school werd ik veel gepest en uitgelachen. Medeleerlingen 
deden mijn stem na, die nogal nasaal klonk. Ze knepen bijvoorbeeld met hun vingers hun neus  
dicht en begonnen dan te praten. Ik vond dit zeer vervelend. Het was vernederend. Ik heb er zelf 
ook niet voor gekozen om anders te zijn. Het was een moeilijke tijd. Ik werd er onzeker door. Dan 
dacht ik bij mezelf: ben ik echt zo abnormaal?’

Ziek
‘Sinds de laatste operatie is mijn spraak gelukkig flink verbeterd. Gelukkig heeft het achterge- 
bleven gaatje dit niet belemmerd. Alleen sommige oudere mensen in het zorgcentrum waar ik werk  
vragen weleens aan me of ik ziek ben. Omdat ik zo door mijn neus praat, zeggen ze dan. Meestal 
antwoord ik gewoon ja. Ik ga er verder niet op in. Ik loop er niet mee te koop, maar als mensen  
specifiek vragen wat ik heb, dan ben ik altijd bereid om dit uit te leggen.’

NELE VAN DE VOORDE

‘Het was vernederend. 
Ik heb er zelf ook niet voor gekozen 
om anders te zijn.’
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Vervelend
‘Ik vind het vooral vervelend wanneer er achter mijn rug om over me gepraat wordt. ‘Amai, die 
spreekt raar’, hoor ik mensen dan bijvoorbeeld zeggen als ik wegloop. Ik vind het moeilijk om 
daarmee om te gaan. Dan denk ik: je kunt het ook gewoon vragen. Er zit ook een persoon achter 
de stem.’

Muurtje
‘De schisis heeft mijn leven zeker beïnvloed. Ik heb een muurtje om me heen gebouwd waar vrij 
lastig doorheen te prikken is. Sinds ik werk is dit wel verbeterd, ben ik opener geworden en minder 
verlegen.’ 

Doodgewoon
‘Ik denk dat mensen te weinig weten over schisis. Wat het is, hoeveel variaties er zijn en dat vrij veel 
mensen hiermee geboren worden. Mensen met deze aandoening zijn net zoals anderen. Dood- 
gewone mensen met een eigen leven, en eigen gevoelens. Ze dienen dan ook behandeld te worden 
als ieder ander. Met respect.’

NELE VAN DE VOORDE

‘Ik heb een muurtje om me heen gebouwd waar vrij  
lastig doorheen te prikken is.’
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Naam:     
Suzan Boreel
 
Geboortejaar: 
1996
 
Geboren met een:  
Dubbelzijdige lip-, kaak- en gehemeltespleet
 
Behandeld door:  
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam (NL)

SUZAN BOREEL
‘Ik denk dat ik er door 
mijn opvoeding en  
karakter zo goed  
doorheen gekomen ben.’
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‘Op de basisschool werd mijn schisis gewoon geaccepteerd. Ik heb er ook nooit vragen over 
gekregen. Het hoorde gewoon bij mij. Toen ik naar de middelbare school ging was ik zenuw- 
achtig hoe er op mijn schisis gereageerd zou gaan worden. Tijdens de introductiedag heb ik 
aan mijn nieuwe klas uitgelegd wat ik precies heb en dat ze het gewoon moesten zeggen als 
ze me een keer niet verstonden. En dat ze naar me toe mochten komen als ze vragen hadden. 
Toen was het duidelijk en heb ik er nooit meer iemand over gehoord.’

Nooit gepest
‘Gelukkig heb ik me nooit heel onzeker gevoeld over mijn schisis. Mijn ouders hebben me hierin 
ontzettend goed begeleid. Wat ook hielp is dat ik nooit echt gepest ben. Ik vind het belangrijk om 
positief in het leven te staan. Als je dit bent, dan straal je dat ook uit naar anderen. Ik denk dat je dan 
ook minder snel gepest zult worden. Natuurlijk verschilt dit per persoon en speelt je leefomgeving 
ook een rol, maar voor mij werkt dit.’

Tong uitsteken
‘Wanneer het mij opviel dat mensen naar me staarden, reageerde ik hierop door terug te staren.  
Of ik stak mijn tong uit en trok een gek gezicht. Nu ben ik gewend aan starende mensen en valt 
het me niet meer op. Aan de andere kant raken andere mensen op den duur ook aan je gewend 
en wordt het gestaar vanzelf minder in je eigen omgeving. Ik heb een keer de vraag gekregen van 
een meisje van zes of ik heel hard op mijn lip gevallen was. Ik moest hier hartelijk om lachen en heb 
vervolgens in begrijpelijke taal uitgelegd dat wat ik heb een schisis is.’

SUZAN BOREEL

‘Naar starende mensen stak ik mijn 
tong uit of ik trok een gek gezicht.’
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Hazenlip
‘Iedereen zou moeten weten dat de naam van de aandoening schisis is, geen hazenlip. Ik corrigeer 
ook gerust docenten als ze het woord gebruiken. Van kleine kinderen begrijp ik wel dat ze het zo 
noemen. Ze weten immers niet beter. Ik heb het liefst dat familie en vrienden het schisis noemen.  
Ik vind dat wanneer je de term kent, je deze ook moet gebruiken.’

Extreem zenuwachtig
‘Mijn behandeltraject heb ik als pijnlijk en tijdrovend ervaren. In totaal ben ik een keer of honderd 
in het ziekenhuis geweest. Neem daarbij nog de vele uren logopedie. Ik heb vijf operaties gehad. 
Dit waren de sluiting van mijn lip, de sluiting van mijn zachte gehemelte, buisjes in mijn oren, een 
corrigerende operatie omdat mijn lip te strak stond en de sluiting van mijn harde gehemelte en 
kaak. Ik ben nog niet uitbehandeld. Als ik wil kan ik nog een corrigerende operatie ondergaan voor 
bijvoorbeeld het iets rechter zetten van mijn neus. Op dit moment weet ik nog niet of ik dit wil, 
ik kom namelijk het liefst zo min mogelijk in een operatiekamer. Voor mijn laatste operatie was ik 
drie maanden zenuwachtig. En dan niet een beetje, maar zo erg dat ik elk moment in tranen kon 
uitbarsten.’

SUZAN BOREEL

‘Ik corrigeer gerust docenten als ze 
het woord hazenlip gebruiken.’

http://www.schisiservaringen.nl


Tic
‘Ik heb nu eenmaal een schisis en kan hem niet wegtoveren. De enige momenten dat ik er echt van 
heb gebaald, hebben met de operaties te maken. Deze heb ik als verschrikkelijk ervaren. Bij een 
ingreep werd er een stuk bot uit mijn heup gehaald en in mijn kaak geplaatst. Vanwege de heup-
wond kon ik vervolgens een aantal maanden niet voluit trainen bij het dansen. Vreselijk. Een ander 
voorbeeld: voor elke operatie kreeg ik een verdovende pleister op mijn hand, zodat het prikken van 
het infuus minder pijnlijk was. Nog steeds heb ik de tic dat ik de bovenkant van mijn handen niet 
graag onbedekt laat. Ook vind ik het niet fijn als mensen de bovenkant van mijn handen aanraken 
door er bijvoorbeeld over te wrijven.’

Invloed
‘De schisis heeft mijn leven zowel positief als negatief beïnvloed. Doordat ik dit heb moet ik soms 
harder vechten voor dingen. Dit heeft vooral met spreken te maken, denk bijvoorbeeld aan het 
geven van presentaties op school. Wanneer zo’n uitdaging dan slaagt, geeft me dit zelfvertrouwen. 
Het maakt me zekerder. De negatieve invloed heeft te maken met de operaties. Deze hebben veel 
indruk op me gemaakt. Waar de een met zoveel ziekenhuiservaring juist gemakkelijker omgaat met 
bijvoorbeeld het krijgen van een vaccinatie, heeft het op mij een tegengestelde uitwerking gehad. 
Ik ben doodsbang voor prikken.’

Geestelijke littekens
‘Ik stoor me aan mensen die zeggen dat de dokters tegenwoordig zo knap werk verrichten. Dat 
is wel zo, maar je bent gemiddeld twintig jaar bezig om een eindresultaat te krijgen. En sommige 
geestelijke littekens doen er nog veel langer over om te helen.’ 

SUZAN BOREEL

‘Operaties vind ik verschrikkelijk. 
Voor mijn laatste ingreep was ik 
3 maanden lang extreem 
zenuwachtig.’
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Karakter
‘Terugkijkend op de behandeling ben ik zeer tevreden. Ik denk dat ik er door mijn opvoeding en 
mijn eigen karakter gewoon zo goed doorheen gekomen ben. Ook ben ik blij met mijn uiterlijk. 
Natuurlijk zijn er dingen die ik anders zou willen zien, maar dit heeft niets met mijn schisis te maken. 
Ik houd me weinig bezig met mijn aandoening, maar ik moet vaak heel erg op mijn spraak letten. 
Zeker als ik rond mensen ben die mij voor het eerst meemaken. Daarom ben ik nu weer terug bij 
logopedie, ik wil mijn spraak nog verder verbeteren. Wel zo handig als je iets op taalgebied wilt 
gaan studeren!’

Accepteren
‘Tegen mensen die meer moeite hebben met hun schisis dan ik, zou ik willen zeggen: maak de 
schisis niet te groot voor jezelf. Je hebt hem nou eenmaal, dus probeer het te accepteren. Heb een 
open houding tegenover mensen en geef uitleg wanneer je vragen krijgt. En laat vooral de schisis 
je leven niet overheersen.’

SUZAN BOREEL

‘Laat de schisis nooit je leven overheersen.’

http://www.schisiservaringen.nl


‘Geboren met een schisis’ is een uiterst persoonlijk verhaal 
van een vrouw die geboren werd met een gespleten lip, 
kaak en gehemelte, en een zoon kreeg met dezelfde aan-
doening.
 
Authentiek en met de nodige  
humor beschrijft Marleen hoe 
het is om op te groeien met 
een uiterlijk dat afwijkt van wat  
in de maatschappij als ‘normaal’ 
 wordt bestempeld. Ze laat zien  
dat er met een schisis uitstekend 
te leven valt, maar dat de aan- 
doening ook de nodige zorgen 
en emoties met zich meebrengt.

Uiterlijk, acceptatie en harde 
reacties van de buitenwereld 
zijn onderwerpen die aan bod 
komen. Marleen vertelt over de
onzekerheden tijdens haar heftige zwangerschap,  de  
gevoelens die de schisis van haar zoon met zich meebrachten 
en de operaties van zowel  haarzelf  als die van haar kind.

Een helder geschreven en oprecht ervaringsverhaal over de  
menselijke kant van het hebben van (een kind met) een ge-
zichtsafwijking. Het boek bevat veelzijdige informatie en tips. 
Een must voor iedereen die te maken krijgt met schisis.

OVER MARLEEN
Klik hier om het 
boek ‘Geboren
met een schisis’ te 
bestellen!
Marleen Hartog (1984) kwam ter 
wereld met een enkelvoudige 
lip-, kaak- en gehemeltespleet. 
In 2011 volgde haar zoon Nando 
dit voorbeeld. Samen met haar 
man Bart en twee lieve poezen 
woont zij in Tilburg. 

In september 2013 kwam haar 
eerste boek uit: ‘Geboren met een 
schisis’. Ook richtte zij de website 
www.schisiservaringen.nl op.
Op deze site vind je allerlei  
ervaringsverhalen, tips, interes- 
sante (gast)blogs, e-boeken en 
schisisnieuws.
 
Met haar boek en website wil Marleen meer bekendheid en begrip rondom schisis verkrijgen. 
Tevens wil zij (toekomstige) ouders van schisiskinderen tot steun zijn.

Marleen Hartog                                                           Foto: Ilse Oosterkamp

http://www.boekenbestellen.nl/boek/geboren-met-een-schisis/7734
www.schisiservaringen.nl
http://www.schisiservaringen.nl


REACTIES
Bedankt voor het lezen 
van dit e-boek!

Graag wil ik je hartelijk bedanken dat je de moeite hebt genomen dit e-boek te lezen.  
Ik hoop dat je het interessant vond om de 4 ervaringsverhalen van Mariska, Lars, Nele en 
Suzan te lezen.  

Ik zou het leuk vinden om te horen wat je van mijn eerste e-boek vindt!

Zou je op de volgende link willen klikken en onder deze blog willen schrijven wat je 
ervan vindt?

http://www.schisiservaringen.nl/ebook

Ook kun je zo een reactie achterlaten voor Mariska, Lars, Nele of Suzan.

Een fijne dag nog!

Marleen Hartog
marleen@schisiservaringen.nl
 
Ps. Wil je me blijven volgen?
Like dan de Facebookpagina van schisiservaringen.nl of volg me op Twitter.

Copyright. Het copyright van dit e-boek behoort volledig toe aan Marleen Hartog & Miss Creative.

https://www.facebook.com/schisiservaringen
https://twitter.com/MissMarleen
http://www.schisiservaringen.nl

	Button 25: 
	Button 26: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 31: 
	Button 32: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Button 46: 
	Button 47: 
	Button 49: 
	Button 50: 
	Button 52: 
	Button 53: 
	Button 58: 
	Button 59: 
	Button 55: 
	Button 56: 
	Button 61: 
	Button 62: 
	Button 64: 
	Button 65: 
	Button 73: 
	Button 74: 
	Button 67: 
	Button 68: 
	Button 76: 
	Button 77: 
	Button 79: 
	Button 80: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 88: 
	Button 89: 
	Button 82: 
	Button 83: 
	Button 91: 
	Button 92: 
	Button 94: 
	Button 95: 


