PATIËNTEN
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Operatie aan de

stembanden
Microlaryngoscopie

Door middel van deze informatiefolder wil het
Maasstad Ziekenhuis u informeren over een operatie
aan de stembanden. Deze operatie wordt ook wel
een microlaryngoscopie genoemd. Wij adviseren u
deze informatie zorgvuldig te lezen.
Algemeen
De stembanden hebben twee belangrijke functies:
−− Het maken van stemgeluid
−− Voorkomen van verslikken
Heesheid kan veroorzaakt worden wanneer zich een
zwelling bevindt op één of beide stembanden.
Doel van de operatie
Het doel van de operatie is het verwijderen van een
zwelling op de stembanden. Hierdoor verbetert de
kwaliteit van uw stem. De operatie vindt plaats in
dagbehandeling.
Voorbereiding
Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige
voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel
preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt
u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog.
Voor de operatie moet u nuchter zijn. Informatie over
het nuchter zijn vindt u ook in de folder ‘Anesthesie’
dat het Maasstad Ziekenhuis hierover uitgeeft.

De operatie
Een stembandoperatie vindt plaats onder algehele
verdoving (narcose). Uw gebit wordt beschermd
met een gebitsbeschermer. Vervolgens wordt een
rechte buis via uw mond ingebracht tot net boven de
stembanden. Door de operatiemicroscoop worden
uw stembanden geïnspecteerd en met zeer fijne
instrumenten wordt de zwelling van de stembanden
afgehaald. Het verwijderde materiaal wordt meestal
naar de patholoog verstuurd voor weefsel onderzoek.
De operatie duurt ongeveer een halfuur.
Na de operatie
Doorgaans heeft u na de ingreep weinig pijn. U
kunt wel een ‘rauw’ gevoel in de keel hebben en uw
nek kan pijnlijk zijn. Dit is het gevolg van de rechte
buis die in uw mond is gebracht tijdens de operatie.
Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep
mag u wel of juist niet spreken. Uw behandelend arts
bespreekt dit met u.
Als alles zonder problemen is verlopen, mag u de
dag na de operatie naar huis. Voordat u naar huis
gaat, vertelt de KNO-arts u hoe de operatie verlopen
is.
Mogelijke complicaties
Elke ingreep heeft een kans op complicaties. De
complicaties van een microlaryngoscopie, zoals
nabloeding en benauwdheid, zijn uiterst zeldzaam.
Als in het gebit kronen, bruggen, losse tanden of
kiezen aanwezig zijn, is het belangrijk dat u dit meldt
bij uw behandeld KNO-arts. Hiermee wordt rekening

PATIËNTENINFORMATIE

gehouden, zodat bij het inbrengen van de buis de
kans op beschadiging van deze gebitselementen
zo klein mogelijk is.
Omdat het Maasstad Ziekenhuis een
opleidingsziekenhuis is, is het mogelijk dat een arts
in opleiding mee opereert. Indien u hier bezwaar
tegen heeft, kunt u dit vooraf aangeven aan de
behandeld arts.
Nabehandeling
U krijgt een afspraak mee voor het controlebezoek
op de polikliniek. Als door de patholoog onderzoek
is gedaan naar het verwijderde materiaal, krijgt u
tijdens uw controlebezoek de uitslag te horen.
Adviezen voor thuis
U mag gewoon eten. Zachte voeding is de eerste
twee dagen na de operatie aan te bevelen. U mag
niet roken, omdat dit de wondgenezing van de
slijmvliezen nadelig beïnvloedt.
Vragen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen
met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde
via (010) 291 22 70. Buiten kantoortijden kunt u
contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van
ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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