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Belangrijk is: met welke audicien heeft 
een verzekeraar een contract?  En welke 
tarieven zijn daarbij afgesproken? Uit 
de pilot PREM-Hooroplossingen blijkt 
duidelijk dat hoe lager het tarief dat een 
verzekeraar met een audicien afspreekt, 

hoe hoger het gemiddelde bedrag dat 
jij bijbetaalt voor je hoortoestel. 

Bij een eigen bijdrage van 
25% zou je verwachten dat 
je juist minder zelf betaalt 
bij een laag tarief. Maar in 
de praktijk blijkt dus het 

tegenovergestelde. Vermoe-
delijk heeft dit te maken met 

het feit dat er vaker een beroep 
wordt gedaan op restitutie en je daarbij 
minder vergoed krijgt. Ook kan het zijn 
dat een audicien vanwege die lage tarie-
ven probeert op een andere manier toch 
meer te verdienen, bijvoorbeeld door 

het aanbieden van hoge nazorgcontrac-
ten, terwijl het merendeel van de 
nazorg al door jouw verzekeraar is afge-
kocht in de overeenkomst. 

Invoer door verzekeraars
Alle verzekeraars hebben een inlogcode 
gekregen om zo de database van Hoor-
wijer.nl in te vullen. Gegevens die bij 
ons of bij onze verzekeringsadviseur 
Sucsez bekend zijn, hebben we al zoveel 
mogelijk voor de verzekeraars ingevuld. 
Ontbreken er gegevens, dan zegt dat 
wellicht ook iets over hoe transparant 
deze verzekeraar durft te zijn. Spreek 
verzekeraars er gerust op aan en ver-
zoek om de gegevens aan Hoorwijzer.nl 
toe te voegen. Want hoe meer mensen 
er om vragen…

Verschillen tussen 
verzekeringen nog 

nooit zo transparant!

Zoek & kies 
Verzekeringen

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat er naast  
een heleboel leuke activiteiten – zoals Sinterklaas, Kerst, Oud & Nieuw –  

ook altijd een minder leuk klusje voor de deur staat: het bewust  
kiezen of je bij je huidige zorgverzekeraar blijft of dat je gaat switchen.  

De vernieuwde opzet van Hoorwijzer.nl kan je daarbij helpen. 

Tekst Angélique van Lynden

SPREEK  
VERZEKERAAR 

AAN

A
llereerst vind je op Hoorwij-
zer.nl een stappenplan. Ben 
je op zoek naar een nieuwe 
verzekering, kijk dan vooral 

bij Stap 7 ‘Welke zorgverzekering past 
bij mij?’. Hierin wordt uitgelegd op 
welke punten je kunt letten bij het 
kiezen van een verzekering. 
Punten die te maken hebben 
met de kwaliteit van hoor-
zorg, maar ook zaken die 
jouw portemonnee aan-
gaan. 

Zoekcriteria
Vervolgens kun je overstappen 
naar Zoek&kies Verzekeringen. In deze 
vernieuwde opzet kun je de verzekerin-
gen selecteren die passen bij de criteria 
die jij belangrijk vindt en ze daarna op 
onder andere premie vergelijken. 
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 WAT DOEN WIJ VOOR JOU?
VERZEKERINGEN

en 7% op de aanvullende verzekeringen. 
ONVZ staat bijbetalen voor extra eigen-
schappen van een hoortoestel wel toe. 

Zorgvergelijker 
Waar onze Zoek&kies Verzekeringen 
stopt, gaat de zorgvergelijker van SUC-
SEZ verder: via info.sucsez.nl/stichting-
hoormij kun je een vrijblijvende vergelij-
king maken waarbij naast hoorzorg ook 
alle andere voor jou belangrijke zorg 
meeweegt. Op basis van jouw huidige 
polis en specifieke voorkeuren ontdek je 
welke zorgverzekering het beste bij jou 
past. Je ziet direct of je daarnaast ook 
nog kunt besparen op jouw zorgpremie.

Wachtlijstbemiddeling
Mocht je ziek worden of een ongeluk 
krijgen, dan wil je natuurlijk zo spoedig 
mogelijk de best mogelijke zorg krijgen, 
toegespitst op jouw persoonlijke situatie 
en wensen. De adviseurs van SUCSEZ 
bieden wachtlijstbemiddeling aan onze 
leden aan, waarbij zij allereerst kijken 
naar jouw wensen. Wat vind jij een rede-
lijke wachttijd? Hoe ver wil je maximaal 
reizen voor een behandeling elders? 
Daarna zoeken zij voor je uit bij welke 
zorgverlener de wachtlijst zo kort moge-
lijk is. 

Natuurlijk begrijpen wij dat je een 
verzekering niet alleen uitzoekt op 
vergoedingen van hoorhulpmidde
len, maar dat ook vergoedingen van 
andere zorg belangrijk kunnen zijn. 
Nu zijn wij ervaringsdeskundig op 
het gebied van hoorzorg, maar niet 
op die andere terreinen. Daarom 
zijn wij een samenwerking aange
gaan met SUCSEZ. Via hen kunnen 
wij jou een keuze bieden uit twee 
collectieve verzekeringen en zij 
kunnen jou vrijblijvend helpen bij 
het verder vergelijken van verzeke
ringen. 

 
Samen met verzekeringsadviseur SUC-
SEZ hebben wij met de enige twee echte 
restitutieverzekeraars (ONVZ en OHRA) 
een collectieve zorgverzekeringen gere-
geld waar jij als lid van één van onze 
patiëntenverenigingen gebruik van kunt 
maken. Bij beide verzekeringen mag je je 
eigen audicien kiezen. Bij OHRA ontvang 
je 8% korting op zowel de basis- als de 
meeste aanvullende verzekeringen. Je 
mag alleen niet bijbetalen als je meer wilt 
dan je geïndiceerde hoortoestel. Bij ONVZ 
krijg je 3% korting op de basisverzekering 

Zo meld je  
je aan
Je kunt jouw verzekering 
opzeggen tot 31 december 
2017. Voor 1 februari 2018 
moet je dan een nieuwe ver
zekering hebben afgesloten. 
Aanmelden? Ga naar info.
sucsez.nl/stichtinghoormij. 

Ben je al verzekerd bij ONVZ 
of OHRA, maar maak je nog 
geen gebruik van onze col
lectieve verzekering? Dan 
kun je gedurende het hele 
jaar tussentijds overstappen. 
Jouw premievoordeel wordt 
vaak in de eerstvolgende 
maand na aanmelding ver
rekend.

 Naast wachtlijsbemiddeling 
kan je bij SUCSEZ ook aan-

kloppen met vragen over declara-
ties of over vergoedingen. Hun 
adviseurs staan je graag te woord 
via 0182 - 30 44 88. SUCSEZ is 24 
uur per dag, 7 dagen per week 
telefonisch bereikbaar. Per e-mail 
kan ook. Stuur jouw vragen dan 
naar zorg@sucsez.nl.

Aanbod Collectieve 
zorgverzekeringen en 
vrijblijvend advies


