
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERZOEK EN BEHANDELING VAN 
AFWIJKING VAN DE STEMBANDEN ONDER 
NACOSE 

Microlaryngscopie 
 

 
FRANCISCUS VLIETLAND 



Inleiding 
Uw KNO-arts heeft voorgesteld om een onderzoek of 
behandeling onder narcose van de stembanden te laten 
plaatsvinden. In deze folder leest u meer over de gang van 
zaken rond de ingreep.  

 

De dag van de operatie 
Op de dag van de operatie komt u naar de afdeling 
dagbehandeling op de 3e verdieping. Op de begane grond 
neemt u liften B. Op de 3e verdieping volgt u 3.06. U meldt zich 
op het afgesproken tijdstip bij de afdelingssecretaresse. Een 
dag voor de operatie wordt u telefonisch op de hoogte gebracht 

hoe laat u in het ziekenhuis verwacht wordt.  
 
Op de afdeling volgt een opnamegesprek door een 
verpleegkundige. U krijgt tevens meer informatie over de gang 
van zaken op de afdeling. 
 
Wanneer u een kunstgebit en/of contactlenzen draagt moet u 
deze uitdoen. Ook mag u tijdens de operatie geen sieraden, 
make-up en nagellak dragen. Het is belangrijk dat u voor de 
ingreep nog even plast, zodat de blaas leeg is. Tijdens de 
operatie draagt u een operatiehemd dat u van tevoren 

aantrekt. 
 
Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de wachtruimte 
van de operatiekamer. U wordt door het operatiepersoneel daar 
opgehaald en naar de operatiekamer gereden. In de 
operatiekamer schuift u van uw bed over op de operatietafel. 
Vervolgens krijgt u een infuus.  
 
Nadat de bewakingsapparatuur is aangesloten, dient de 
anesthesioloog u, via het infuus, de narcosemiddelen toe. 
Binnen een halve minuut bent u in diepe slaap. 
 

De operatie 
De operatie vindt plaats via de microlaryngoscopie- methode. 
Er wordt een metalen buis via de mond in de keel gebracht tot 
vlak boven de stembanden. De buis wordt met een uitwendige 
steun op de borstkas op zijn plaats gehouden.  
 



De KNO-arts kijkt met een microscoop door de buis en kan op 

deze manier de stembanden goed beoordelen. Met lange 
instrumenten via de buis kan de KNO-arts stembandknobbels of 
poliepen verwijderen of stukjes weefsel wegnemen. Het weefsel 
wordt door de patholoog anatoom onderzocht. Na ongeveer 
zeven dagen bespreekt de KNO-arts de uitslag van het 
onderzoek met u.  
 

Na de operatie 
Na de operatie kan er een periode van stemrust worden 
voorgeschreven. Dit is om de wond op de stemband de tijd te 
geven om te genezen. De duur van de stemrust is afhankelijk 

van de afwijking en de grootte van de wond.  
 
U hebt een absoluut spreekverbod. Dat betekent dat u ook niet 
mag fluisteren, kuchen of de keel schrapen. Ook roken kan de 
stembanden nu ernstig beschadigen. 
 
Als u na de operatie goed wakker bent en zich goed voelt, mag 
u dezelfde dag naar huis. U komt na een week op de polikliniek 
ter controle bij uw KNO-arts.  
 

Mogelijke klachten na de operatie 
De pijn is meestal gering en kan verholpen worden met 

paracetamol. Waterijsjes en koude dranken geven verlichting 
van de keelpijn. U hoeft zich niet aan een speciaal dieet te 
houden. 
 

Mogelijke complicaties 
Operaties aan de stembanden verlopen bijna allemaal 
ongecompliceerd. Een weinig voorkomende maar vervelende 
bijkomstigheid is, dat de voortanden beschadigd kunnen 
worden door de metalen buis.  
 
Hoewel tijdens de operatie gebitsbeschermers worden gebruikt, 

kan het bij zwakke gebitselementen af en toe voorkomen dat 
een beschadiging optreedt. 
 

Vragen  
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. Stel ze gerust. Tijdens 
kantooruren zijn wij op de polikliniek KNO bereikbaar via 



telefoon 010-893 00 00. Buiten kantooruren kunt u in 

noodgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp 
(SEH) van het  ziekenhuis via telefoon 010-893 93 93.  
 
Voor meer informatie kunt u de website van de Nederlandse 
vereniging van Keel- Neus en Oorheelkunde raadplegen: 
www.kno.nl 
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