
W
at as jou kleinding gebore word met 

Oupa se knolneus, Dr. Spock-agtige 

oortjies of ’n gesigvlek?  Moet dit dade-

lik “reggestel” word, of is dit darem net 

te erg? 

Die belangrikste, sê ’n plastiese  

chirurg, dr. Clare Neser, is hoe hierdie “foutjie” jou kind se 

ontwikkeling gaan raak. “Dit gaan nie oor mooimaak nie. Party 

dinge, soos klompvoetjies, móét reggestel word. As jy dit nié doen 

nie gaan jou kind nie kan loop nie. Dit is ’n yslike onreg wat geen 

ma of gemeenskap aan kindertjies mag doen nie. Vir oortjies en 

so is die hoofoorweging wat die beste vir jou kind is. 

“Hoe jy ook al besluit, spoed is belangrik. Kleintjies het betrek-

like hoë vlakke van estrogeen wat nog van hul ma afkomstig is. 

Dit hou hul kraakbeen vir veral die eerste ses weke soepel, wat 

ons die beweegruimte gee om ‘sagte’, mes-vrye prosedures te 

gebruik. As jy wag tot op drie, vier maande of selfs drie, vier jaar 

is ’n operasie meestal al opsie.”

Hierdie twee tegnieke is nou ook in ons land beskikbaar:

KLOMPVOETJIE(S)
In Suider-Afrika word elke jaar sowat elfduisend babas met klomp-

voetjies gebore. Dit is nie pynlik nie maar as dit onbehandel bly, 

gaan jou kind sukkel om te loop en selfs nooit kán loop nie, sê 

Karen Moss, ’n ma van ’n seun wat met klompvoete gebore is.

Karen se passie is STEPS, ’n niewinsgewende organisasie wat die 

Ponseti-tegniek bevorder.

HOE LYK DIT? Een of albei voetjies is binnetoe gedraai.

WAT IS JUL OPSIES? đ’n Operasie Suksesvol maar duur en 

pynlik. Dit is nie sonder komplikasies nie: baie kinders ervaar as 

volwassenes erge voetpyn en ontwikkel jonk artritis in die voet-

bene. Dié operasie word deur ’n pediatriese ortopeed gedoen.

đ Die Ponseti-tegniek  Dit word as die goudstandaard vir 

klompvoetjies gesien, is baie minder ingrypend as ’n operasie, is 

nie pynlik nie, het min komplikasies en is bekostigbaar. Sowat 

20% van kinders sal wel geopereer moet word. Die tegniek is die 

suksesvolste as dit binne die eerste week ná geboorte begin word.

Basies word die voetbene en kraakbeen in die regte posisie ge-
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leef gesond

draai en in gips gesit sodat dit set en geleidelik “reg” trek. Die 

kind dra die eerste drie maande heeltyd ’n voetspalk. Daarna, en 

tot op vier jaar, dra hy dit net snags. 

’n Mens wonder dadelik of dit sy ontwikkeling rem, maar 

Karen sê die navorsing wys hierdie outjies haal hul mylpale soos 

staan, kruip en loop op dieselfde ouderdom as ander kinders. 

“Dit is verstommend om te sien hoe oulik hulle kruip en stap, 

spalkie en al.”

Die Ponseti-tegniek is landwyd by 29 sentrums, insluitend ons 

opleidingshospitale, beskikbaar. Kry al die besonderhede oor 

die tegniek, waar jy dokters kan kry wat daarin opgelei is, watter 

klere geskik is vir kleintjies met voetspalke, waar jy die regte 

skoentjies en spalkies kan kry, en ondersteuning op steps.org.za

ONOOGLIKE OORTJIES
HOE LYK DIT? Die meeste babas met misvormde ore se gehoor 

is heeltemal normaal. Dit is maar net dat die ore ’n vreemde vorm 

het, soos dat dit oorvou, of soos Dr. Spock van Star Trek ’n vreem-

de punt na bo vorm, of inmekaarfrommel. In baie gevalle is die 

binneste kraakbeenriffie (die Stahl-rif ) in die verkeerde posisie.

WAT IS JUL OPSIES? đ Wag en kyk of dit herstel – ’n taamlike 

groot waagkans, want die oortjies herstel by net een uit elke drie 

kinders vanself. Punt-ore en bakore verander nooit vanself nie.

đ Plastiese chirurgie Baie suksesvol maar duur. Dit word ge- 

woonlik eers gedoen as die kind sowat ses is. Soms word ’n kindjie 

gebore sonder ’n oorskulp, of met ’n oorskulp waarvan dele ont-

breek, en daarvoor is plastiese chirurgie die enigste uitweg.

đ Oorhervorming Baie suksesvol, baie goedkoper, baie makliker 

vir die kind as ’n operasie en glad nie pynlik nie. Verskillende 

stelsels is beskikbaar, maar basies word ’n oorvormige spalk aan 

die oor geheg wat die kraakbeen en oorskulp in posisie kry. Dit is 

die suksesvolste as die spalkie binne ’n dag of twee ná geboorte 

geplaas word. rr 

Lees meer op clareneser.co.za/ear-moulding

Moet jy jou baba dadelik na ’n 
plastiese chirurg neem wanneer 
hy met ’n iets soos gepunte ore of 
klompvoete gebore word, of eer-
der wag? Twee nuwe tegnieke 
maak die keuse makliker
Deur SALOMÉ DELPORT

MOOIMAAK
         vir babas


