
Genieten van het goede  
der aarde   



Nog vlug een selfie nemen nu 
het nog kan . 
Want wat volgt is onbekend. 
Een totale laryngectomie. 



De start van een nieuw en ander leven. 
Dit als gevolg van stemproblemen. 
De nadelen van roken en drinken  
kunnen zwaar doorwegen. 





De stemproblemen zijn opgelost. 
Wel op een drastische manier, je wordt letterlijk de keel 
overgesneden. 
De stembanden en Larynx (slikker) worden weggenomen. 
Je krijgt een permanente stoma in de plaats. 
Het is nu even non-verbale conversatie. 
De revalidatie kan beginnen. 
Wondverzorging aanleren en wennen dat je geen reuk en spraak 
meer hebt. 
 





Sondevoeding via de neus rechtstreeks in 
de maag. 
Ademen gebeurt via een canule in de stoma 
en een kunst neus  



Controle van de stemprothese . 
Deze is geplaatst tussen de luchtpijp en de 
slokdarm. 
Als men de kunstneus afsluit stuurt men de 
lucht uit de longen naar de slokdarm en mond 
om zo te spreken. 
Dit kan alleen in die richting. 





De wondheling gebeurt voorspoedig. 
 
 



Communiceren gebeurt nu schriftelijk want spreken lukt 
nog niet. 
Daar is nog wat logopedie voor nodig. 



Bijna klaar om huiswaarts te keren. 
Afwachten of slikproef goed was en er 
dus geen lekkage is. 
Gelukkig was deze onmiddellijk oke en 
kreeg ik terug vast voedsel. 
Heel leuk, alleen was de soep te heet 
en wij kunnen niet blazen. 



Terug thuis na 10 dagen ziekenhuis. 
 
Nu samen met mijn vrouw  alles  
verzorgen en zo vlug mogelijk het 
gewone leven terug opnemen. Ook voor 
mijn vrouw en kinderen is het een hele 
aanpassing geweest en nog. 
 



Stemknopje reinigen voor de eerste maal. 
Een raar gevoel met een borsteltje in uw keelholte iets 
gaan zuiveren . 
Je moet dan ook nog zien dat de stemknop in de juiste 
richting staat. Anders is er een grote kans op een 
lekkage naar de longen . 





We mogen dan ook de bestraling als 
nabehandeling niet vergeten . 
30 Bestralingen gedurende 6 weken. 



Als alles dan voorbij is en goed verlopen spelen 
we met spiderman en de kleinzoon.  
Ook hebben we ondertussen leren praten via de 
logopedie. 
Het is wel aanpassen want praten en eten gaan 
niet meer samen, de smaak is fel verminderd en  
reuk is volledig weg. 
 
Maar het leven gaat verder en we maken er het 
beste van. 
Dank zij mijn vrouw en kinderen en de 
zelfhulpgroep voor gelaryngectomeerde. 
 
Op deze manier wil ik een ontradende factor zijn 
om te beginnen of te blijven roken. 
De keuze is aan jullie dit kan een gevolg zijn. 





Hoofd- en halskanker is de vierde meest frequente 
kanker bij mannen.  

 
Voornaamste risicofactoren: roken, alcoholmisbruik, 
humaan papillomavirus (HPV) en andere zoals 
erfelijkheid, beroepsfactoren, … 

 



De meest voorkomende alarmsignalen zijn:  
• zwelling: knobbels, letsels in de mond, in de hals 
• pijn, keelpijn uitstralend naar het oor 
• pijn tijdens het slikken en slikmoeilijkheden 
• aanhoudend hese stem (meer dan twee weken) 
• hoorbare ademhaling, kortademigheid 
• ophoesten van bloed, bloed in de mond 
• slecht passend gebit 

 
De behandeling bestaat uit: operatie, bestraling, chemotherapie en 
een combinatie ervan. 


