Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Spreekuur voor stem-, spraak- en taalproblemen bij volwassenen

Communicatieve stoornissen
Keel-Neus-Oorheelkunde (CSK)
Er is voor u een afspraak gemaakt voor het spreekuur
Communicatieve Stoornissen van de afdeling KNO (CSK). Dit
spreekuur is bedoeld voor mensen die problemen ondervinden
met hun stem- en/of spraakgebruik.
Tijdens het spreekuur wordt u door verschillende
personen onderzocht, zodat een zo volledig mogelijk beeld van uw
probleem ontstaat. De onderzoekers geven een
gemeenschappelijk advies over de meest geschikte benadering van
uw probleem. Dit advies wordt tijdens het spreekuur in een
afsluitend gesprek met u besproken.
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Onderzoek
Als eerste ontmoet u de logopedist(e). Na een inleidend vraaggesprek doet hij/zij onderzoek naar uw stem- en spraakgebruik. De
logopedist(e) beoordeelt dit in verschillende situaties, zoals
voorlezen, roepen en zingen. Om uw stemmogelijkheden te testen
maakt de logopedist(e), indien nodig, een fonetogram. Dit is een
test waarbij u verschillende tonen zo luid en zo zacht mogelijk
moet nadoen.
Daarna komt u bij de KNO-arts en de spraakpatholoog.
Zij stellen u een aantal vragen over de problemen die u ervaart
met uw stem- en spraakgebruik. Deze vragen hebben zowel
betrekking op medische aspecten als op de verschillende situaties
waarin u uw stem gebruikt.
Om na te gaan of uw stemorgaan er goed uitziet doet de
KNO-arts een video-stroboscopisch onderzoek. Terwijl u een toon
aanhoudt worden uw stembanden, ook wel stemplooien
genoemd, op een videoscherm in beeld gebracht. U kunt hierbij
zelf meekijken. Op deze manier kan de KNO-arts bekijken hoe de
stemplooien er uitzien en hoe de stemplooien trillen.
U begrijpt dat de verschillende onderzoeken enige tijd in
beslag nemen; u kunt ervan uitgaan dat een eerste bezoek aan het
spreekuur ongeveer anderhalf uur duurt.

Advisering
In een afsluitend gesprek krijgt u advies over de meest geschikte
benadering van uw stem- en/of spraakprobleem. De inhoud van dit
advies kan per persoon sterk verschillen. Op basis van de
onderzoeksgegevens zijn de volgende adviezen mogelijk:
•
naar een logopedist(e) gaan voor een stem- en/of
spraakbehandeling.
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•

een medisch advies, bijvoorbeeld het verwijderen van
een kleine onrechtmatigheid op de stemplooien, een
antibiotische kuur, of een uitgebreider diagnostisch
onderzoek om te weten wat er precies met uw stem aan
de hand is.
Het is ook mogelijk dat wij u via de huisarts verwijzen naar een
andere afdeling van het UMCG.

Informatie
Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de afdeling KNO, telefoon (050) 361 27 00.
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