Logopedie via KNO-arts
Door de KNO-arts bent u verwezen naar de logopedist. Deze verwijzing heeft te maken met
het feit dat u klachten hebt op het gebied van:
 Slikken of verslikken
 Globusgevoelens of ‘brok in de keel’
 Stem en/of ademen
 Spraak en/of taal
Wat kunt u verwachten?
U krijgt een schriftelijke of telefonische oproep voor een logopedisch onderzoek. Dit
onderzoek duurt maximaal 1 uur. Mocht u op de aangegeven tijd verhinderd zijn dan kunt u de
afspraak telefonisch wijzigen.
Wat houdt een logopedisch onderzoek in?
Afhankelijk van de klacht die u hebt wordt er uitgebreid logopedisch onderzoek gedaan op het
gebied van stem en/of ademen, slikken, globus of spraak/taalproblemen. We geven veel uitleg
en vervolgens ook adviezen.
Behandeling
Wanneer logopedische behandeling geadviseerd wordt, dan zal u worden doorverwezen naar
een logopedist in de eerste lijn bij u in de buurt. Sommige specialistische logopedische
behandelingen vinden in de polikliniek van het ziekenhuis plaats. De logopedische
behandelingen duren maximaal 30 minuten. Ook is het mogelijk dat er op termijn een
controleafspraak gemaakt wordt. Dit kan ook een telefonische afspraak betreffen.
Operatie
Wordt u binnenkort geopereerd aan de stembanden? Dan is het belangrijk dat er vóór de
ingreep een logopedisch onderzoek plaatsvindt. Het beoordelen van de stemkwaliteit, het
inventariseren van de problemen en het bespreken van de DO’s en DONT’s na de operatie
komen dan uitgebreid aan de orde. Eén week na de ingreep aan de stembanden wordt u
opgeroepen voor een vervolgbehandeling.
Foniatrisch spreekuur
Bij aanhoudende stemklachten en ook ter controle van de stembanden na een ingreep, is het
mogelijk om op het speciale spreekuur bij de KNO-arts te komen, dit heet het foniatrisch
spreekuur. Er wordt dan naar de stembanden gekeken met een fiberlaryngoscoop (een dun
slangetje die door de neus wordt ingebracht) met stroboscopisch licht (flitslicht). Hiermee kan
de stembandtrilling zichtbaar gemaakt worden. De logopedist is in principe bij dit onderzoek
aanwezig.
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Slikfoto’s
Als u wordt doorgestuurd voor het maken van een slikfoto, komt u eerst voor een korte intake
bij de logopedist. Vervolgens gaat u dan samen met de logopedist naar de radiologieafdeling
voor het slikonderzoek. De uitslag van dit onderzoek wordt na twee weken door de KNO-arts
gegeven. Mogelijk volgt er nog een behandeling of adviezen vanuit de logopedie.
Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling logopedie via 0513 – 685 733 of stel uw
vraag via Mijntjongerschans.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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