logopedie

Het stemspreekuur
U bent aangemeld voor het stemspreekuur, omdat u stem- en/of keelklachten heeft.
Voorafgaand aan dit stemspreekuur wordt u opgeroepen voor een logopedisch
onderzoek. In deze folder leest u meer over het logopedisch onderzoek en het stem
spreekuur.
Tijdens dit onderzoek inventariseren we de
aard en intensiteit van de stemklachten. Dit
doen we onder andere met de voice handicap
index. Hierbij wordt u gevraagd vooraf thuis
een vragenlijst in te vullen over uw
stemgebruik in dagelijkse situaties.
Vervolgens vindt een stemonderzoek plaats.
Er worden enkele stemproeven afgenomen en
u wordt gevraagd iets voor te lezen en te
vertellen. Zo krijgen we inzicht in de
stemkwaliteit, stembeheersing en
stembeperkingen.
Tenslotte wordt een fonetogram gemaakt.
Hierbij worden verschillende eigenschappen
van de stem via een microfoon opgenomen,
op een beeldscherm zichtbaar gemaakt en in
een grafiek vastgelegd. Zo beoordelen we:
 het spreekstembereik
 het toonhoogtebereik (laag-hoog)
 het luidheidbereik (zacht-hard)
Het fonetogram laat zien wat de
(on)mogelijkheden van uw stem zijn op dat
moment.
De duur van het logopedisch onderzoek is
ongeveer 1 uur. Dit onderzoek vindt op een
eerder tijdstip plaats dan het stemspreekuur.

Stemspreekuur
Bij dit spreekuur zullen de KNO-arts en de
logopedist samen uw klachten nader
onderzoeken en beoordelen.
Voordeel is dat alle bevindingen meteen naast
elkaar worden gelegd en dat er gezamenlijk
een vervolgtraject wordt bepaald.

Allereerst zult u een korte tekst voor lezen.
Hiermee worden de ernst van de aandoening
en de kenmerken van de stemkwaliteit
bepaald. Vervolgens verricht de KNO-arts
stroboscopisch onderzoek. Hierbij wordt een
metalen buisje (de scoop) met daarin een
camera in de mond gebracht; via
lichtpulseringen komt de stembandtrilling
vertraagd en duidelijk in beeld.
Terwijl u gevraagd wordt enkele tonen te
maken wordt er een beeld- en geluidsopname
gemaakt. Voor dit onderzoek wordt de keel
verdoofd met behulp van een spray.

Tenslotte
Naar aanleiding van deze opname, de
logopedische onderzoeksresultaten en uw
klachten wordt tenslotte de diagnose en het
verdere traject vastgesteld. Dit traject wordt
met u besproken en er wordt een verslag van
gemaakt.
Duur van dit consult: ongeveer 15 minuten.

Afspraken
De afspraak voor het logopedisch onderzoek
wordt gepland door het secretariaat. U krijgt
hierover bericht.
Telefoonnummer: 088 708 32 10.
Afspraken voor het stemspreekuur lopen via
het secretariaat van de poli keel-, neus- en
oorheelkunde, telefoonnummer
088 708 33 50.
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