Brainstem Auditory Evoked
Potential BAEP

Uw neuroloog of KNO-arts heeft voorgesteld om een BAEP onderzoek te
laten doen. In deze folder kunt u nalezen wat het onderzoek inhoudt. Wij
adviseren u de informatie ruim van tevoren door te lezen. Een BAEP wordt
gemaakt op de afdeling Klinische Neurofysiologie.

Een BAEP
Een BAEP staat voor Brainstem auditory evoked potential. Bij dit onderzoek wordt
de elektrische activiteit van de gehoorzenuw geregistreerd. Er wordt gemeten hoe
lang een geluidsprikkel er over doet om via het oor de hersenen te bereiken. Het
onderzoek is niet pijnlijk.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek geeft de aanvragend arts een beeld van het functioneren van de
gehoorzenuw. Stoornissen van het gehoor kunnen op deze wijze worden
opgespoord.

Voorbereiding
Haren wassen
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat u de avond
voor het onderzoek uw haren wast. Schoon haar bevordert de geleiding. U mag
beslist geen haarcrème of andere haarverzorgingsproducten gebruiken.
Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt kunt u deze normaal blijven innemen, tenzij de arts
anders met u afspreekt. Voor het onderzoek zijn verder geen voorbereidingen
noodzakelijk.

Het onderzoek
Nadat u zich gemeld heeft bij het afsprakenbureau van de polikliniek, neemt u
plaats in de wachtkamer. De laborant(e) komt u halen als u aan de beurt bent.
De laborant(e) plakt op het hoofd tussen de haren een viertal elektroden. Als de
elektroden zijn aangesloten op het registratieapparaat krijgt u een koptelefoon op
uw hoofd. De laborant(e) bepaalt per oor de gehoordrempel door hele zachte
“klikjes” via de koptelefoon te geven. Daarna start het onderzoek. Via de
koptelefoon worden klikgeluidjes aan het oor aangeboden. Dit gebeurt voor ieder
oor afzonderlijk. De reactie van de hersenen op deze klikjes wordt in de computer
opgeslagen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
1

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek haalt de laborant(e) de elektroden van het hoofd en
verwijdert de kleefpasta met wat water.

Complicaties
Van dit onderzoek zijn geen complicaties of nadelige gevolgen bekend.

Uitslag
Een neuroloog of KNO-arts beoordeelt het onderzoek. Tijdens het eerstvolgende
polikliniek bezoek stelt hij u op de hoogte van de resultaten. Daarnaast bespreekt
de behandelend arts het eventuele vervolgtraject met u.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op telefoonnummer
0187 - 607280.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Klinische Neurofysiologie. U kunt ons bereiken via de
poli neurologie van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.00 uur op
telefoonnummer 0187-607280.

Afspraak
U wordt verwacht:
datum ..................dag …........./…........./….........
tijd: ……...............uur
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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