Microlaryngoscopie
Een microlaryngoscopie is een operatie aan de stembanden. Hierbij wordt onder een microscoop de
stembandafwijking verwijderd. Als het verwijderen niet mogelijk is, kan een stukje weefsel worden
weggenomen. De patholoog zal dit weefsel dan in zijn laboratorium verder onderzoeken. Meer informatie
over weefselonderzoek door de patholoog vindt u in de folder ‘Pathologie’. Deze folder vindt u op de website
van ons ziekenhuis www.lzr.nl.
In deze folder kunt u lezen hoe de voorbereiding, de operatie aan de stembanden en de nazorg eruitziet.
Voorbereiding
Op de dag dat u samen met uw behandelend arts heeft besloten over te gaan tot operatie, wordt u door de
assistente verwezen naar de afdeling opname. Daar wordt een afspraak voor u gemaakt bij de anesthesist
(preklinische screening). Deze bepaalt of nader onderzoek voorafgaand aan de ingreep nodig is of dat er
tijdens de ingreep speciale maatregelen getroffen moeten worden. Indien van toepassing worden
antistollingstabletten in overleg met de specialist enkele dagen voor de operatie gestopt.
Nuchterregels
Voorschriften over nuchter zijn voor de ingreep vindt u in de folder ‘Anesthesie bij volwassenen’. Deze folder
hebt u ontvangen bij de afdeling opname. Mocht dit niet zo zijn, vraag er dan naar.
Behandeling
De operatie wordt onder algehele narcose uitgevoerd. De narcose wordt door de anesthesist toegediend via
een naaldje in uw arm. Wanneer u volledig onder narcose bent brengt de KNO-arts een buis in uw keel.
Onder een microscoop worden nu de stembanden gedetailleerd bekeken en de afwijking met een klein
schaartje of tangetje verwijderd.
Complicaties
Het is mogelijk dat bij de ingreep losse tanden nog losser worden of dat er zelfs een stukje afbreekt door de
druk van de geplaatste buis, ondanks het gebruik van een tandbeschermer. Sommige mensen voelen ook
een drukgevoel op hun tong de eerste dagen. Dit verdwijnt normaal gesproken vanzelf binnen enkele
dagen.
Nazorg
Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, mag u wat drinken en indien
nodig een pijnstiller krijgen. Meestal kunt u op de operatiedag zelf alweer naar huis. De dag na de ingreep
mag u weer gewoon eten.
Is het doel van de ingreep de stem te verbeteren, dan is het voor een spoedige genezing na de ingreep van
belang dat u drie dagen niet praat en rookt. We raden u aan om pen en papier bij de hand te houden.
De volgende weken moet u uw stem zo min mogelijk gebruiken en zeker niet schreeuwen, fluisteren of
zingen. De stem kan na de ingreep tijdelijk zelfs slechter klinken.
Na één week vindt er een controle plaats op de polikliniek KNO. Daarbij wordt de uitslag van de patholoog
besproken.
Zo nodig verwijst de KNO-arts u door naar een logopedist voor stembehandeling om te voorkomen dat de
stembandafwijkingen terugkomen.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO op
werkdagen tussen 08.00-12.15 en 13.15-16.30 uur.
Telefoon: (0475) 38 25 67.
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