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A ndré Emons (33) uit Rhoon kon 
er op een gegeven moment niet 
meer omheen. Zowel op zijn 

werk als thuis merkte hij dat hij dikwijls 
niet kon volgen wat er werd gezegd. ‘Ik 
gaf gekke antwoorden op vragen die ik 
verkeerd verstond, miste clous en moest 
me enorm concentreren om alles te 
verstaan. Het was doodvermoeiend en 
leidde steeds vaker tot irritaties thuis en 
op het werk.’

Zijn vrouw spoorde hem ten slotte aan 
een gehoortest te laten doen. In novem-
ber 2008 reed André naar het Erasmus 
MC in Rotterdam; hij had een afspraak 
met een kno-arts. In de weken daarna 
werden diverse hoortests afgenomen. Na 
een maand volgde de uitslag. André had 
aan beide oren een stevig gehoorverlies: 
tot 40 procent op bepaalde frequenties. 
Het goede nieuws: hoortoestellen zou-
den zijn gehoor tot 90 procent kunnen 
herstellen.

Prijskaartje
Wie op zoek gaat naar een hoortoestel 
merkt al snel dat het aanbod groot en 
divers is, evenals de bijbehorende prijs-
kaartjes. André ontdekte dat de kosten 
uiteenliepen van enkele honderden 
euro’s voor een basistoestel tot duizen-
den euro’s voor een geavanceerde set. 
Een basistoestel zou in principe volledig 
vergoed worden door zijn zorgverzeke-

raar (zie toelichting kader), maar als hij 
een geavanceerder model nodig had, kon 
dat aardig in de papieren lopen. En dat 
deed het ook.

André koos voor een set hoortoestel-

len van Oticon – die pasten het beste 
bij zijn gehoorverlies en de doeleinden 
waarvoor hij ze wilde gebruiken. De prijs: 
2545 euro. Zijn zorgverzekeraar betaalde 
476 euro per toestel mee aan de kosten 
en kwam hem dus voor 952 euro tege-
moet. Maar er bleef nog een fiks bedrag 
over: 1593 euro.

De moeite waard
Omdat André de hoortoestellen na-
drukkelijk nodig heeft om zijn baan als 
calculator en orderbegeleider bij Zeef-
drukkerij Triomf in Vlaardingen te kun-
nen uitvoeren, klopte hij aan bij  
Grafische Bedrijfsfondsen (GBF), de 
bond waarbij hij via zijn werkgever is aan-
gesloten. GBF vergoedde nog eens 1180 
euro van de kosten. Zo kwam er van de 
totale 2545 euro uiteindelijk slechts 413 
euro voor zijn rekening.

 Wie
         betaalt mijn 
hoortoestel?
Hoorhulpmiddelen kunnen flink in de  
papieren lopen. Controleer daarom of u 
recht hebt op een vergoeding.
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Hoorspecial
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Ik miste clous  
en moest me enorm 
concentreren om  
alles te verstaan.

André Emons
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Het loont de moeite om net als André na 
te gaan in hoeverre kosten voor hoor-
hulpmiddelen (deels) door uw zorgver-
zekeraar, werkgever of een andere partij 
worden vergoed. Als u in aanmerking 
komt voor een vergoeding uit de basis-
verzekering worden bij de eerste aan-
schaf de kosten tot maximaal 485 euro 

gedekt – ongeacht bij welke verzekeraar 
u uw polis hebt afgesloten. De premie 
die u betaalt voor de basisverzekering 
varieert echter wel per verzekeraar. In 
het kader ‘Basisverzekering’ ziet u een 
overzicht van de premies van basisver-
zekeringen op grond van individuele 
restitutiepolissen van een aantal grote 
zorgverzekeraars.

Bij vervanging van een hoortoestel kan 
de basisvergoeding hoger uitvallen, af-
hankelijk van hoe lang u uw oude toestel 
hebt gebruikt. Na vijf jaar vergoedt uw 
zorgverzekeraar maximaal 485 euro. 
Als u een toestel vervangt dat tussen 
de zes en zeven jaar oud is, komt u in 
aanmerking voor een maximale bijdrage 
van 575,50 euro. Is uw toestel ouder dan 
zeven jaar? Dan keert uw zorgverzeke-

André Emons

Basisverzekering
o.b.v. individuele restitutiepolis

Zorgverzekeraar premie

Agis €  91,25
FBTO € 91,25
Ohra € 94,16
CZ € 95,50
Zilveren Kruis Achmea €  95,75
Delta Lloyd € 95,83
Fortis ASR € 96,00
De Amersfoortste € 96,00
Menzis € 96,00
Avero Achmea € 97,16
Univé € 98,95
VGZ  € 98,95

�Informeer vooraf altijd 
welke voorwaarden uw 
zorgverzekeraar stelt 
aan de vergoeding voor 
hoorhulpmiddelen.
�Zorgverzekeraars met 

elkaar vergelijken? Surf 
naar www.kiesbeter.nl.
�Wilt u weten of u in 

aanmerking komt voor 
een voorziening van het 
UWV? Bel 0900 9294 
(lokaal tarief).

�Hoorhulpmiddelen zijn 
onder bepaalde voor-
waarden aftrekbaar voor 
de belasting. Bel de Belas-
tingTelefoon voor meer 
info: 0800 0543.
�Wilt u voorzieningen 

aanvragen voor het 
volgen van onderwijs? 
Ook daarvoor kunt u bij 
het UWV terecht. Denk 
bijvoorbeeld aan het 
inzetten van solo-appa-

ratuur of een schrijf- of 
gebarentolk.
�Begint het u met al die 

vergoedingsmogelijk-
heden te duizelen? De 
brochure ‘Ik heb wat, 
krijg ik ook wat?’ wijst u 
de weg in het woud van 
regelingen. U kunt deze 
brochure aanvragen via 
Postbus 51. Bel 0800 
8051 of surf naar  
www.postbus51.nl.
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Via de bond kreeg ik 
ook nog even 1180 euro 
vergoed.

André Emons

raar ten hoogste 666,50 euro uit. Kinde-
ren tot 16 jaar die een hoortoestel nodig 
hebben, kunnen altijd aanspraak maken 
op de maximale vergoeding, ongeacht 
hoe lang ze hun oude toestel hebben.

Belemmering 
op de werkvloer
Als slechthorendheid een belemmering 
vormt bij het uitvoeren van uw werk-
zaamheden kunt u onder bepaalde voor-
waarden ook een voorziening aanvragen 
bij het UWV. Deze voorzieningen zijn 
persoonsgebonden en gelden dus ook als 
u van werkgever verandert. Soms is uw 
gehoorverlies te gering om in aanmerking 
te komen voor een vergoeding van uw 
zorgverzekeraar, maar voldoende om een 
bijdrage te krijgen van het UWV. U zult 
wel vooraf met het UWV moeten over-
leggen over de keuze van het toestel.

Werkgevers kunnen eveneens bij het 
UWV een voorziening aanvragen. Wel-
licht kan uw werkgever dus iets voor u 
betekenen. Informeer bij het UWV naar 
de mogelijkheden. ■

AANVULLENDE 
VERZEKERINGEN
De basisverzekering vergoedt in prin-
cipe een basistoestel. Hebt u een toe-
stel met meer mogelijkheden nodig, dan 
moet u geld bijleggen. Dat bedrag kan 
flink oplopen. U kunt zich via aanvul-
lende polissen voor (een deel van) deze 
kosten verzekeren. Let daarbij wel goed 
op voor welke zorgverzekeraar u kiest. 
Een rondje bellen met diverse verze-
keraars leert dat er grote verschillen 
zijn in dekking en premie. Voor iemand 
die veel kosten denkt te gaan maken 
voor audiologische hulpmiddelen is het 
daarom zeer de moeite waard om zijn 
aanvullende polis eens goed tegen het 
licht te houden. Informeer altijd naar de 
overige polisvoorwaarden die wellicht 
ook interessant voor u zijn. 

WANNEER VERGOEDT  
MIJN ZORGVERZEKERAAR?
De vergoeding van hoortoestellen 
valt tot een bepaald bedrag onder 
de verplichte basiszorgverzekering. 
Zorgverzekeraars stellen echter wel 
een aantal voorwaarden. Zo moet 
er een medische indicatie zijn van 
een kno-arts of een audiologisch 
centrum. Daarnaast moet u een ge-
hoorverlies van ten minste 35 decibel 
hebben op uw beste oor. Ook moet 
worden aangetoond dat uw spraak-
verstaan een bepaalde verbetering 
laat zien door het gebruik van de 
toestellen. Raadpleeg uw huisarts 
voor meer informatie.


