Stembandonderzoek
Stroboscopie, locatie Alkmaar

Binnenkort krijgt u een stembandonderzoek op de polikliniek keel-, neus en oorheelkunde
(KNO), huisnummer 017 van locatie Alkmaar. In deze folder leest u het doel van het
onderzoek, hoe het in zijn werk gaat en hoe u zich kunt voorbereiden.

Waarom dit onderzoek?
Tijdens het onderzoek bekijken we de werking van uw stembanden.

Voorbereiding op het onderzoek
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek
Soms verdooft de arts uw keel met een spray direct voor het onderzoek. U krijgt dan een dik gevoel
in uw keel. Uw keel blijft echter open, dus u kunt gewoon doorademen, slikken en praten.
Tijdens het onderzoek zit u goed rechtop in de behandelstoel. Probeer uzelf zo lang mogelijk te
maken. U brengt uw hoofd enigszins naar voren door uw onderkaak wat uit te steken. Daarna opent
u uw mond en steekt u uw tong uit. Natuurlijk wordt dit alles ook tijdens het onderzoek uitgelegd.
Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek door uw mond ademt. U ondervindt dan de minste
hinder.
De arts pakt met een gaasje uw tong vast en schuift de scoop (een staafje met een camera) over uw
tong naar achteren. De scoop kijkt recht naar beneden op uw stembanden en gaat dus niet om de
bocht in uw keel.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u meestal gewoon naar huis. Als uw keel verdoofd is, moet u echter wachten
met eten en drinken tot het gevoel in de keel weer normaal is. Dit duurt zo’n 20 tot 30 minuten,
maar kan per persoon verschillen. U begint met het drinken van een slokje water. Als dat goed gaat,
kunt u rustig aan meer gaan drinken en eten.

De uitslag
Alle beelden worden opgeslagen in een computer zodat de arts ze direct na het onderzoek met u

Uiteraard proberen wij u op het afgesproken tijdstip te helpen. Soms moet u echter door
onvoorziene omstandigheden wat langer wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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kan bekijken en bespreken.
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Bent u verhinderd?
Als u verhinderd bent, wilt u dit minimaal 24 uur van te voren aan ons doorgeven. Dan kunnen wij
met u een nieuwe afspraak maken.

Uw vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de polikliniek KNO. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 16:30 uur bereikbaar voor
vragen op telefoonnummer 072 - 548 3150.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de internetsite: www.kno.nl.
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