Patiënteninformatie

Bot verankerd hoortoestel (BAHA)
Selectietraject en de operatie
U bent door de Keel-, Neus- en Oor- arts verwezen naar het
Audiologisch Centrum omdat u in aanmerking komt voor een bot
verankerd hoortoestel. BAHA staat voor Bone Anchored Hearing Aid
wat in het Nederlands betekent: Bot verankerd Hoortoestel. Hiervoor
doorloopt u eerst een selectietraject. Op dit blad krijgt u informatie
over het selectietraject en de operatie.
U vindt het Audiologisch Centrum op niveau 2. volg H – 2 groen.
Het selectietraject
Tijdens het selectietraject wordt onderzocht of wij u kunnen
Bot verankerd hoortoestel. Bron: Oticon
helpen met een bot verankerd hoortoestel of met een ander hulp
middel. Het traject ziet er als volgt uit en duurt gemiddeld twee tot drie weken en bevat drie
bezoeken aan het audiologisch centrum.
Audiometrie
Dit onderzoek meet het functioneren van uw gehoor en onderzoekt de afwijkingen van uw
gehoor. Hiervoor is geen voorbereiding nodig. Dit onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Als er
bij u de laatste zes maanden een audiometrie is gedaan, dan hoeft dit onderzoek niet opnieuw.
Op basis van dit onderzoek krijgt een advies over het type bot verankerd hoortoestel voor u
geschikt is.
Proefperiode
Tijdens de proefperiode van één week bevestigen wij een bot verankerd hoortoestel op een
hoofdband of beugel op uw hoofd. Na deze week bespreken wij met u hoe goed u hoort en uw
ervaring met het hoortoestel. De KNO-arts en de audioloog bespreken uw ervaringen in een
gezamenlijk overleg. Als u in aanmerking komt voor een bot verankerd hoortoestel en u dit ook
zelf wilt, komt u op de wachtlijst voor een operatie.
Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt neem dan contact met ons op.
Polikliniek KNO
043-387 54 00
Websites
 www.mumc.nlwww.kno.nl/publiek/voorlichting/BCD ( uitgebreide informatie over bot
verankerde hoortoestellen)
 www.cochlear.com (producenten van de bot verankerde hoortoestellen)
 www.oticonmedical.com (producenten van de bot verankerde hoortoestellen)
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