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Vraag het de specialist:
Lek langs het spraakknopje

Lezersvragen, -ervaringen,
-tips, ingezonden brieven
en wetenswaardigheden
over het omgaan met de
laryngectomie. Mail ook
uw bijdrage: redactie@
patientenvereniging-nsvg.nl

Zet alvast
8 oktober 2016
in uw agenda:

Landelijke
Ontmoetingsdag

LO-dag

De commissie Landelijke Ontmoetingsdag kwam
eind november bij elkaar om plannen uit te werken
voor volgend jaar.
Een ding staat al vast. Ook volgend jaar gaan wij
weer naar Van der Valk in Vianen! Alleen kunnen
wij hier eind september niet terecht. De datum voor
deze feestelijke dag is daarom 8 oktober 2016.
Binnenkort ontvangt u een digitale enquête over de
Landelijke Ontmoetingsdag. Vult u deze alstublieft
in, wij zijn benieuwd naar uw antwoorden.
Namens de commissie Landelijke Ontmoetingsdag,
Trees Oudshoorn

Succesvolle deelname NSvG aan
studiedag Oranje Kruis
De NSvG was ook dit jaar weer met een stand aanwezig op de jaarlijkse studiedag van het Oranje Kruis.
Deze werd op 8 november gehouden in het NBC te
Nieuwegein. Er was dit jaar een record aantal deel
nemers van meer dan 500. We stonden er als enige
patiëntenorganisatie tussen de commerciële aan
bieders van producten en diensten op het gebied
van eerstehulpverlening en reanimatie. Veel EHBOinstructeurs, docenten verpleegkunde en ook een
aantal medische studenten bezochten de NSvG-stand.
Vooral de zuurstof-app trok belangstelling en ontlokte
veel complimenten. Meer te zien op https://www.
kanker.nl/organisaties/patientenvereniging-nsvg
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Ik heb een vraagje namens mijn
-  een prothese met een extra grote
flens aan de slokdarmzijde.
vader. Om zijn spraakknopje heen
komt telkens ruimte, waardoor
Op deze wijze wordt de fistel
het drinken elke keer in de longen
opening niet kleiner, maar wordt
lekt. Nu heeft hij een maand of drie
getracht de lekkage langs de
geleden sondevoeding gekregen om
prothese te verminderen. Aangezien
het geheel te laten slinken. Helaas
een dergelijke fistel vaak de neiging
wordt hij daar erg naar van. Wel
heeft te krimpen als er geen stem
is het daarna ongeveer vier weken
prothese aanwezig is, kan ook
goed gegaan, maar vervolgens ging
gekozen worden om de prothese
het weer mis. Nu zetten ze er in
tijdelijk te verwijderen en spontane
het ziekenhuis elke keer wel weer
krimp af te wachten. Omdat dan
een ring achter, maar het ziekeneen open verbinding tussen slokhuisbezoek betekent een reis van
darm en luchtpijp aanwezig is,
180 km heen en terug, en kost dus
kan geen normale voedselinname
een hele dag. Bestaat er een betere
plaatsvinden en is er tijdelijk
oplossing voor dit probleem?
sondevoeding nodig. Vaak moet
We vragen het prof. dr. Remco
voor lekkage van speeksel door
de Bree.
deze fistel ook een canule met cuff
geplaatst worden in het stoma.
Bij een stemprothese kan lekkage
Verder kan geprobeerd worden de
door en langs de stemprothese
fistelopening zelf kleiner te maken
optreden. Wanneer dit door de
met behulp van een zogenoemde
stemprothese is, werkt het ventieltabakszakhechting rondom de fistel
mechanisme niet goed meer en
opening of het opspuiten van de
moet deze vervangen worden. Bij
randen van de fistel met een vullekkage langs de prothese is de
middel. Wanneer deze opties niet
fistel tussen slokdarm en luchtpijp,
mogelijk zijn of onvoldoende effect
waarin de prothese geplaatst is, te
hebben, kan gekozen worden om
ruim geworden. De oorzaak hiervan
de fistelopening operatief te sluiten
is vaak niet duidelijk. Het heeft dan
en eventueel na verloop van tijd
geen zin om een zelfde stemprotheopnieuw een stemprothese te
se te plaatsen.
plaatsen.
Afhankelijk van de situatie zijn er
verschillende mogelijkheden om
dit probleem op te lossen. Zo kan
gekozen worden voor
- een stemprothese met
een dikkere schacht
- een extra ringetje
om de schacht
van de
prothese

