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Bot verankerd hoortoestel
Het vervolgtraject na de eindcontrole
Controle afspraken polikliniek KNO
Na de eindcontrole is er geen noodzaak voor reguliere controle van het implantaat van uw bot
verankerd hoortoestel. Uw reguliere controles bij uw KNO-arts blijven gewoon doorgaan. We
raden u aan om jaarlijks het implantaat en de BAHA te laten controleren. Mocht u klachten
hebben of verdere vragen met betrekking tot uw implantaat, dan kunt u altijd een afspraak
maken bij uw Keel-, Neus- en Oorarts (KNO-arts).
Controle afspraken Audiologisch Centrum
In principe krijgt u geen controle afspraken bij het Audiologisch Centrum . Maar mocht u klachten
of vragen hebben met betrekking tot uw bot verankerd hoortoestel, of de instellingen daarvan,
dan kunt u altijd een afspraak maken bij het Audiologisch Centrum. Als u vermoedt dat uw
hoortoestel kapot is, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de fabrikant van uw bot
verankerd hoortoestel.
Verzorging
Om complicaties te voorkomen is het belangrijk dat u de huid rond
het implantaat goed verzorgt. Tussen het koppelstuk van het
implantaat en de huid ontstaat een kleine ruimte. Hierin kunnen
zich huidresten en dode huidcellen ophopen. De huidresten kunt u
het beste dagelijks verwijderen tijdens het douchen met behulp van
de borstel uit het verzorgingssetje, om het implantaat schoon te
houden.
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Complicaties op langere termijn
 Huidontsteking: Na de operatie komt het koppelstuk door de huid. De huid rondom het
implantaat is gevoelig voor ontstekingen. Zoals hierboven beschreven is het belangrijk om
de huid rondom het implantaat goed schoon te houden. Een ontsteking is goed te
behandelen met antibioticumzalf. Soms is het nodig om een lint met antibioticumzalf
onder een healing cap te plaatsen of antibioticumtabletten te slikken.
 Implantaatverlies: Na een trauma (stoten of vallen) of bij langdurige huidontstekingen
kan het implantaat los raken en eruit vallen. Er kan altijd een nieuw implantaat worden
geplaatst.
 Huid overgroei: De huid rond het implantaat kan onrustig en dikker worden, waardoor de
huid over het koppelstuk heen kan groeien. Dit is te behandeling met antibioticumzalf.
Soms is het nodig om de extra huid weg te snijden of om een langer koppelstuk te
plaatsen.
 Pijn: Direct na de operatie en tijdens de genezing is milde pijn normaal. Bij enkele mensen
neemt deze pijn niet af of wordt deze erger na verloop van tijd. Neem hierover dan contact
op met uw KNO-arts. Reden voor deze pijn kan een huidontsteking of een loszittend
implantaat zijn.
vijf-jaars vervanging
Iedere vijf jaar komt u in aanmerking voor vervanging van het toestel. Zoals ieder elektronisch
toestel, slijt ook uw botverankerd hoortoestel. Daarbij zijn er door technologische vooruitgang
vaak nieuwe mogelijkheden. U kunt zich door uw huisarts laten verwijzen om een proef te doen
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met het nieuwste type bot verankerd hoortoestel. U krijgt dan een afspraak bij de KNO-arts en het
Audiologisch Centrum.
MRI
Indien u in de toekomst een MRI-onderzoek moet ondergaan, is dit geen probleem voor het bot
verankerd implantaat. Het implantaat is goedgekeurd tot een MRI-onderzoek met 3 Tesla of
minder. Bij vragen hierover kan er altijd contact worden opgenomen met de polikliniek KNO.
Contact
Hebt u nog vragen of is er sprake van een mogelijke complicatie, neem dan contact met ons op.
Polikliniek KNO/Audiologisch Centrum:
Spoedeisende Hulp:

043 - 387 54 00 tijdens kantooruren
043 - 387 67 00 buiten kantooruren

Websites
 www.mumc.nl


http://kno.mumc.nl/botverankerd-hoortoestel



http://www.kno.nl/index.php/patienten-informatie/oor/bcd/
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