Onderzoek van het
strottenhoofd
Met een flexibele ‘scoop’

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft een afspraak voor een kijkonderzoek naar het
strottenhoofd. Dit onderzoek wordt ook wel flexibele directe
laryngoscopie genoemd (laryngo betekent strottenhoofd, scopie
betekent kijken).

op: ______________dag _______________om __________uur.

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek KNO van het
Albert Schweitzer ziekenhuis op de locatie:



Dordwijk



Sliedrecht



Zwijndrecht

Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

Het kijkonderzoek
Bij het onderzoek bekijkt de KNO-arts uw strottenhoofd. Hij doet dit
met een endoscoop. Dat is een flexibel slangetje van drie mm dik
met aan het einde een kleine kijker.
De endoscoop wordt via uw neus doorgeschoven naar uw
keelholte en vervolgens naar uw strottenhoofd. U kunt hierbij
door uw neus blijven ademhalen.
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Alles wat de scoop op weg naar het strottenhoofd tegenkomt
zoals de neus- en keelholte, de achterzijde van uw tong en
stembanden, wordt ook door de arts bekeken.
Het onderzoek wordt gedaan door uw eigen KNO-arts in de
spreekkamer of de behandelkamer van de polikliniek KNO. Een
verdoving is meestal niet nodig, want het onderzoek is niet
pijnlijk. Als u last heeft van kokhalzen bij het inbrengen van de
scoop, kan uw keel met een spray worden verdoofd.
U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn en mag dus vooraf
eten en drinken zoals u gewend bent.

De uitslag
Meestal geeft de KNO-arts u direct de uitslag van het onderzoek.
Hij bespreekt met u of vervolgonderzoeken nodig zijn en hoe uw
de behandeling eruit kan zien.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00. We beantwoorden uw
vragen graag.
Als u verhinderd bent voor het kijkonderzoek, wilt u dit zo spoedig
mogelijk telefonisch doorgeven aan de polikliniek KNO?

We kunnen dan de opengevallen plaats voor een andere patiënt
gebruiken.
Wilt u meer weten over dit of andere onderzoeken? Kijk dan op onze
website www.kno.asz.nl. Hier vindt u ook een aantal voorlichtingsfilms.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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