Foniatrisch spreekuur
KNO-heelkunde

Beter voor elkaar

Wat is een foniatrisch spreekuur?
Een foniatrisch spreekuur is, in dit ziekenhuis, een spreekuur waar
onderzoek wordt verricht naar de werking van de stem en de stembanden.
Het wordt ook wel ‘stemspreekuur’ genoemd. Tijdens dit spreekuur wordt
zeer nauw samengewerkt door de logopedisten en de KNO-artsen. Het
foniatrisch spreekuur vindt plaats op dinsdagmiddag door de heer J.J. van
Twisk, op woensdagmiddag door de heer J.W. Arendse, KNO-artsen.

Wanneer wordt u verwezen naar dit spreekuur?
• Bij klachten over de kwaliteit van de stem tijdens spreken en / of zingen;
• Wanneer geen duidelijke afwijkingen aan de stembanden worden
gevonden bij oriënterend onderzoek door de KNO-arts;
• Wanneer wel afwijkingen worden gezien, maar waarbij niet duidelijk is of
dit logopedisch dan wel chirurgisch moet worden behandeld;
• Wanneer bij aanvankelijk oriënterend onderzoek afwijkingen worden
gezien die chirurgisch moeten worden behandeld en waarbij voor en/of
na de behandeling logopedische ondersteuning nodig is;
• Wanneer bij aanvankelijke verwijzing naar een logopedist geen
stemverbetering wordt gezien;
• Wanneer uw behandelend logopedist meer informatie nodig heeft over
de status van de stembanden of over de te volgen therapie;
• Om na te gaan of er verder uitgebreid logopedisch onderzoek en/of
behandeling nodig is. Dit vindt dan op een nader te bepalen dag plaats.

Wie zijn er aanwezig op het stemspreekuur?
De KNO-arts, logopedist en een assistente. Soms ook een logopedie
stagiaire, co-assistent of stagiairdoktersassistente. Indien gewenst kan uw
eigen logopedist of zangpedagoog met u meekomen naar het spreekuur.

Wat gebeurt er tijdens het stemspreekuur?
Anamnese en observatie:
De KNO-arts stelt u vragen over uw klacht(en) en gezondheid. De
logopedist observeert tijdens dit gesprek uw stem, de manier van
stemgeven en zal u daarna zo nodig ook enkele vragen stellen.
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Soms wordt u gevraagd uw stem op een bepaalde manier te laten horen en
kan middels onderzoek een eerste indruk verkregen worden over de
spanning van uw halsspieren.

KNO-onderzoek:
De KNO-arts zal met een speciale kijker met vergroting naar de
stembanden kijken. Op de kijker wordt een camera aangesloten met behulp
waarvan het beeld wordt getoond op het computerscherm. Ook worden de
beelden opgeslagen zodat na een eventuele operatie of logopedie het beeld
van voor en na de behandeling kan worden vergeleken. Uw stembanden
worden tijdens het onderzoek ook onderzocht met behulp van een
zogenaamde stroboscoop. Dit is een apparaat dat lichtflitsjes kan uitzenden
via de kijker, waarmee naar de stembanden wordt gekeken. De trillingen
van de stembanden worden zo vertraagd zichtbaar gemaakt. Op deze
manier kunnen afwijkingen aan de stembanden worden gevonden die
anders onzichtbaar zouden zijn. Ook wordt er gekeken naar de manier
waarop de stembanden openen, sluiten en trillen. Het is verhelderend dat u
zelf uw stembanden in actie kunt zien.

De duur van het onderzoek
Het hele onderzoek duurt gemiddeld 15 minuten.

De uitslag van het onderzoek
U krijgt aan het eind van het onderzoek meteen mondeling uitslag met
advies over de behandeling. Vervolgens gaat er een brief naar uw huisarts
waarin de uitslag van het onderzoek en het advies staan. Indien van
toepassing, ook naar uw behandelend logopedist, verwijzend KNO-arts en
zangpedagoog.
Polikliniek KNO-heelkunde
T 010 297 53 30
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur

www.ikazia.nl
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