Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Spreekbutton wisselen
Na de verwijdering van uw stembanden
Inleiding
Na de verwijdering van uw stembanden is bij u een spreekbutton ingebracht om te kunnen spreken.
De spreekbutton wordt ook wel ventiel-stemprothese of spraakknopje genoemd. Zoals u weet
moet de spreekbutton regelmatig worden vervangen, bijvoorbeeld omdat hij lek is geraakt.
Hoe vaak een spreekbutton moet worden vervangen is afhankelijk van verschillende
factoren. Bij sommigen blijft de button langere tijd goed functioneren, anderen hebben elke vier
weken een nieuwe button nodig. U merkt dat de spreekbutton lek is, als u gaat hoesten nadat u iets
gedronken heeft.
Voor het wisselen van de spreekbutton kunt u een afspraak maken op de polikliniek KNO, tijdens
kantooruren bereikbaar op nummer (050) 361 26 68.
Wisselen van de spreekbutton
Op de polikliniek krijgt u uitleg hoe het wisselen verloopt. Als het nodig is zal de verpleegkundige
het stoma en de luchtpijp met een spray verdoven. De wisseling verloopt dan makkelijker omdat uw
hoestprikkel wordt afgezwakt.
Eerst verwijdert de verpleegkundige de lekke button. Daarna wordt een nieuwe
spreekbutton ingebracht met behulp van een soort inbrenghuls. Als de button goed zit kunt u weer
naar huis.
Tijdelijke plug
Als de spreekbutton lek is, bent u misschien niet direct in de gelegenheid om naar het ziekenhuis te
gaan. Om de periode te overbruggen tot de buttonwisseling bestaat er een tijdelijke plug, ook wel
buttonstop of vakantieplug genoemd. U krijgt deze plug van de verpleegkundige bij ontslag of op de
polikliniek. Er bestaan verschillende typen spreekbuttons en ieder type heeft een eigen tijdelijke
plug. U gebruikt de tijdelijke plug om de spreekbutton bij lekkage af te sluiten als u eet en drinkt. U
kunt dan tijdelijk niet spreken. Na het eten en drinken verwijdert u de plug weer.
Op de gebruiksaanwijzing van de tijdelijke plug wordt aangegeven hoe u de plug aanbrengt
en weer verwijdert. Bewaar de plug na gebruik in een schoon plastic zakje of potje.
Let op: de buttonstop werkt alleen als er lekkage door de button plaatsvindt. Als het langs de button
lekt zal het probleem zo niet worden verholpen. U kunt dan het beste zolang niets eten of drinken
en (ook buiten kantooruren) direct contact opnemen en de dienstdoende KNO arts laten oproepen
via de telefooncentrale van het UMCG (050) 361 61 61.
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Vragen
Als u vragen heeft over de inhoud van deze brochure , het wisselen van de spreekbutton , of
gebruik van de tijdelijke plug kunt u tijdens kantooruren bellen naar (050) 361 26 68.
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