Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Stembandonderzoek en
stembandchirurgie
De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom
kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn
omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de
informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van
onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app
is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te
nemen:
1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of
scan de QR code.
2 Download de app
3 Accepteer de push notiﬁcaties
4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
5 Selecteer de juiste behandeling en druk op ‘Start’.

Welkom in de app
Inleiding
De KNO-arts heeft een afwijking gezien op uw stembanden en vindt het nodig hiervoor nader
onderzoek te doen en eventueel te behandelen.

De operatie
Hoe verloopt de operatie?
De procedure gebeurt tijdens een dagopname en verloopt onder algehele narcose. Bij deze
ingreep worden de stembanden met behulp van een microscoop via een buis in de keel
nauwkeurig bekeken terwijl u slaapt. De buis wordt via de mond ingebracht. Door deze
benadering kunnen afwijkingen op de stembanden ook worden behandeld met ﬁjne
instrumenten of de laser. Soms wordt afwijkend weefsel opgestuurd voor verder onderzoek.

Risico’s en complicaties
Door het gebruik van een starre metalen buis moeten uw tanden of bovenkaak (bij
gebitsprothesedragers) beschermd worden tegen beschadiging. Zelden treedt er een
beschadiging op van het gebit of het slijmvlies van de bovenkaak.

Wat te verwachten na de operatie?
Na de ingreep kan uw keel wat gevoelig zijn. Dit duurt maar kort en verdwijnt vanzelf. In de
genezingsfase kan de stem wat heser zijn door zwelling van de stembanden. Dit kan tot enkele
weken duren.

Nazorg
Nazorg en adviezen
Afhankelijk van de ingreep en de bevindingen van de arts krijgt u wel of geen stemrust. Dit
houdt in dat u dan 2 tot 4 dagen na de ingreep niet mag praten, ﬂuisteren, zingen, kuchen of
de keel schrapen. Ook is het beter tijdens de herstelperiode niet te roken. Na de ingreep mag
u wel alles gewoon drinken en eten.
Meer informatie over: Nazorg en adviezen
De eerste drie tot vijf dagen na de ingreep doet u het rustig aan. Daarna mag u de dagelijkse
werkzaamheden gewoon hervatten. Is er weefsel voor onderzoek opgestuurd? Dan wordt na één tot twee
weken een controle afspraak ingepland. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek met u
besproken. Een controle van hoe de stembanden eruit zien, gebeurt later. De KNO-arts bespreekt met u of
u de logopedie moet (her)starten.

Nog vragen?
Tot slot
Als u na het lezen van deze app nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met de polikliniek KNO.

Telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Polikliniek KNO: (013) 221 02 30
polikno@etz.nl
Locatie ETZ Elisabeth Route 4
Locatie ETZ Waalwijk Wachtruimte 3, Nummer 9

Alle informatie
Nazorg en adviezen
De eerste drie tot vijf dagen na de ingreep doet u het rustig aan. Daarna mag u de dagelijkse
werkzaamheden gewoon hervatten. Is er weefsel voor onderzoek opgestuurd? Dan wordt na één tot twee
weken een controle afspraak ingepland. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek met u
besproken. Een controle van hoe de stembanden eruit zien, gebeurt later. De KNO-arts bespreekt met u of
u de logopedie moet (her)starten.

