
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOORTOESTEL MET BOT-IMPLANTAAT 

Bone Anchored Hearing Aid 
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U komt in aanmerking voor een Bone Anchored Hearing Aid 

(BAHA), een systeem dat bestaat uit een combinatie van een 
hoortoestel en een titanium implantaat in het bot achter het 
oor. In deze folder leest u meer over de gang van zaken rond 
de operatie, waarbij het implantaat word ingebracht.  
 

De dag van de operatie 
U komt naar de afdeling dagbehandeling op de 3e verdieping. 
Op de begane grond neemt u liften B. Op de 3e verdieping volgt 
u route 3.06. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de 
afdelingssecretaresse. Een dag voor de operatie wordt u 
telefonisch op de hoogte gebracht hoe laat u in het ziekenhuis 

verwacht wordt. Op de afdeling volgt een opnamegesprek door 
een verpleegkundige en u krijgt informatie over de gang van 
zaken op de afdeling. 
 
Wanneer u een kunstgebit en/of contactlenzen draagt moet u 
deze uitdoen. Ook mag u tijdens de operatie geen sieraden, 
make-up en nagellak dragen. Het is belangrijk dat u voor de 
ingreep nog even plast, zodat de blaas leeg is. Tijdens de 
operatie draagt u een operatiehemd dat u van tevoren 
aantrekt. 
 
Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de wachtruimte 
van de operatiekamer. U wordt door het operatiepersoneel 
opgehaald en naar de operatiekamer gereden. In de 
operatiekamer schuift u van uw bed over op de operatietafel en 
krijgt u een infuus. Nadat de bewakingsapparatuur is 
aangesloten, dient de anesthesioloog, via het infuus, de 
narcosemiddelen toe. Binnen een halve minuut bent u in een 
diepe slaap. 
 

De operatie 
Tijdens de operatie wordt het implantaat in het bot achter het 
oor geplaatst. Als het bot en de huid stevig om het implantaat 

zijn gegroeid, wordt op een later tijdstip het hoortoestel op het 
implantaat  bevestigd. 
 
De BAHA brengt het geluid over op het bot. Het bot geleidt het 
geluid verder naar het binnenoor. Zo wordt het gehoorkanaal 
en het middenoor omzeild. De BAHA is een geschikte oplossing 



voor mensen met een chronische oorontsteking, al dan niet na 

eerdere operaties, en voor mensen met een afwijkende 
gehoorgang. U komt alleen in aanmerking voor deze operatie 
als uw gehoor zo slecht is dat u een hoortoestel nodig hebt en 
als u een gebruikelijk hoortoestel niet goed verdraagt. 
De operatie duurt circa 60 minuten en wordt onder algehele 
narcose uitgevoerd. De operatietechniek en meer informatie 
over de werking van het oor kunt u nalezen op de website van 
de Nederlandse KNO-vereniging; www.kno.nl. De kans op 
succes hangt van veel factoren af. Uw kno-arts vertelt u daar 
meer over. 
 

Na de operatie 
Na de ingreep blijft u in de uitslaapruimte van de 
operatieafdeling tot u goed wakker bent. Daarna haalt een 
verpleegkundige van de verpleegafdeling u weer op. Als het 
drinken, eten en urineren goed gaat, verwijdert de 
verpleegkundige het infuus en mag u weer gewoon eten. 
 
Na de ooroperatie krijgt u een drukverband om. Dit 
drukverband mag u zelf na 1 dag verwijderen. Het vette gaasje 
rond het implantaat blijft zitten en wordt samen met de 
hechtingen na 1 week op de polikliniek verwijderd. Pijnklachten 
kunnen goed bestreden worden met paracetamol. Soms is een 
beurs gevoel aanwezig. 
 

Mogelijke complicaties 
Complicaties komen weinig voor. Er kan een ontsteking 
optreden van de huid rondom het titanium implantaat of het 
implantaat kan loslaten. Soms moet het titanium implantaat 
worden verwijderd. Uiterst zeldzaam zijn complicaties welke 
zich uitbreiden richting hersenweefsel, zoals een infectie of een 
bloeding. 
 

Richtlijnen voor de eerste 3 weken thuis 
Vanaf het moment dat de hechtingen zijn verwijderd, moet u 
het implantaat dagelijks met een borsteltje schoonmaken. Na 6 
weken (wanneer het titanium implantaat voldoende met het bot 
is vastgegroeid) kan het hoorapparaat in principe probleemloos 
gedragen worden 
 

http://www.kno.nl/


Vragen  
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. Stel ze gerust. Tijdens 
kantooruren zijn wij op de polikliniek KNO bereikbaar via 
telefoon 010-893 00 00. Buiten kantooruren kunt u in 
noodgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp 
(SEH) van het ziekenhuis via telefoon 010-893 93 93.   
 
Voor meer informatie kunt u de website van de Nederlandse 
vereniging van Keel- Neus en Oorheelkunde raadplegen : 
www.kno.nl 
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