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Stemspreekuur 
 

U bent verwezen naar het stemspreekuur omdat u te maken heeft met stemproblemen. 

Tijdens het stemspreekuur heeft u een afspraak met de logopedist en met de KNO-arts 

en vinden er diverse onderzoeken plaats. De KNO arts en logopedist bundelen hun 

kennis en vaardigheden om u binnen een uur een diagnose en advies voor eventueel 

vervolg te geven. 

Met behulp van de onderzoeken wordt nagegaan in hoeverre uw klachten worden 

veroorzaakt of in stand gehouden door een verkeerde stemtechniek, verkeerd 

stemgebruik en/of belasting van de stem. Er wordt naar uw stembanden gekekenen uw 

stemmogelijkheden worden in kaart gebracht. 

 

Logopedisch onderzoek 
Eerst heeft u een intakegesprek met de logopedist en worden er met u enkele 

vragenlijsten ingevuld. Daarnaast vindt er een stemonderzoek plaats. Er worden enkele 

stemproeven afgenomen en u wordt gevraagd iets voor te lezen en te vertellen. 

Tot slot wordt er een fonetogram gemaakt. Hierbij worden verschillende eigenschappen 

van de stem via een microfoon opgenomen en op een beeldscherm zichtbaar gemaakt.  

 

KNO onderzoek 
Bij dit onderzoek zijn zowel de KNO arts als de logopedist aanwezig. Er wordt een 

stroboscopisch onderzoek verricht. Hierbij wordt een metalen buisje, met daarin een 

camera, in de mond gebracht. Vervolgens kan de stembandtrilling in kaart worden 

gebracht.  

 

Uitslag 
Alle onderzoeksresultaten samen resulteren in een diagnose en advies. U krijgt een 

advies voor het verdere traject.  

 

Praktische informatie 
Duur 

Het gehele onderzoek zal ongeveer een uur in beslag nemen.  

 

Wat moet u meenemen? 

 Als u een leesbril heeft, neem deze dan mee.  

 Uw legitimatiebewijs 

 

Verhinderd? 

Bent u onverwacht verhinderd, neem dan contact op met de polikliniek KNO. Deze 

polikliniek is op werkdagen bereikbaar onder telefoonnummer 0575 592 802 

Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. 


