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v e r g o e d i n g e n

Ons wensenlijstje voor 
hoorhulpmiddelen in 2015
Sinterklaas is nog in Spanje, de Kerstman op de Noordpool en wij genieten van de (na)

zomer in ons kikkerlandje en toch … toch hebben wij ons wensenlijstje voor 2015 alweer 

ingeleverd. Onze punten ten aanzien van het inkopen van hoorhulpmiddelen door zorgver-

zekeraars. Dan kunnen ze dat deze zomer meenemen bij hun onderhandelingen met audi-

cienbedrijven over de afspraken in 2015.

In het algemeen zijn wij best 
tevreden over de wijze waarop 
zorgverzekeraars de wetgeving 

van functiegerichte verstrekking van 
hoorhulpmiddelen hebben vertaald in 
een protocol en thans uitvoeren. De 
meeste mensen die hoorzorg nodig 
hebben, blijken tevreden te zijn over 
het systeem van verstrekken en ver-
goeden van hoorhulpmiddelen. Ook 
ervaren wij bereidwilligheid bij zorg-
verzekeraars om verbeteringen in het 
systeem door te voeren en verder uit te 
breiden. Desondanks maken wij ons 
op een aantal punten zorgen. Deze 
aandachtspunten, wensen, maar ook 
eisen hebben wij voorgelegd aan alle 
zorgverzekeraars, zodat zij er rekening 
mee kunnen houden bij het inkopen 
van hoorhulpmiddelen voor 2015. De 

vijf belangrijkste punten worden hier-
onder toegelicht.

1. Zorgverzekeraars dienen 
zich aan de afspraken te 
houden

Zorgverzekeraars, audicienbedrijven, 
specialisten en NVVS hebben afspra-
ken gemaakt over wat gezien wordt 
als kwalitatief goede en verantwoorde 
hoorzorg. Deze afspraken zijn er niet 
voor niets. We willen immers zo veel 
mogelijk voorkomen dat er bijvoor-
beeld een medisch probleem over het 
hoofd wordt gezien of dat niet tijdig 
de link wordt gelegd tussen iemands 
gemoedstoestand en zijn of haar 
gehoorverlies. Sommige verzekeraars 
houden zich echter niet aan de afspra-
ken. Omdat we in een overgang zaten 

van het ene naar het andere vergoe-
dingssysteem zijn we de afgelopen 
twee jaar nog coulant geweest, maar 
nu vinden wij het tijd dat alle verzeke-
raars zich aan de afspraken houden. 
Bijvoorbeeld naar wie u toe moet gaan 
als u een hoortoestel wilt aanschaffen. 
De afspraken zoals die thans zijn, ziet 
u in het schema. We hebben zorgver-
zekeraars gevraagd om deze afspraken 
nu nauwgezet na te leven. Want goede 
hoorzorg begint bij een verantwoorde 
verwijzing naar specialisten, wanneer 
dat nodig is.

2.
 Zorgverzekeraars 
horen voldoende 
keuzemogelijkheden te 
bieden

Zoals u in onze eerdere publicaties 
heeft kunnen lezen, maken wij ons 
zorgen om de keuzevrijheid die steeds 
verder onder druk komt te staan. 
Wij merken dat steeds meer mensen 
maar één hoortoestelmerk krijgen 
aangeboden, of richting een voor-
keursmerk worden geleid. Wij vragen 
verzekeraars daarom contractueel vast 
te leggen dat audiciens minimaal drie 
merken moeten voeren en keuzemo-
gelijkheden qua modellen moeten 
voorleggen. Verzekeraars moeten dat 
niet alleen afspreken in hun contrac-
ten, maar ze moeten ook achteraf con-
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troleren of hun verzekerden die keuzemogelijkheden daad-
werkelijk hebben gekregen. Wanneer uit verkoopgegevens 
blijkt dat een audiciengroep nagenoeg maar één merk heeft 
verkocht, moeten verzekeraars ze hierop aanspreken.
Daarnaast krijgt Nederland in 2015 mogelijk te maken met 
een aanpassing in de wet: zorgverzekeraars hoeven niet 
langer zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te 
vergoeden. Wij vinden dat geen goed idee! Maar mocht 
deze wetswijziging toch doorgaan, dan dringen wij er bij de 
zorgverzekeraars op aan om ook bij de basispolissen straks 
voldoende keuzevrijheid te garanderen. We roepen hen op 
om met meerdere audicienketens/-groepen contracten af te 
sluiten.  

3. Zorgverzekeraars moeten niet op de stoel 
van de voorschrijver gaan zitten

Om ervoor te zorgen dat ook in ‘complexe situaties’ goede 
hoorzorg wordt gegeven, hebben wij begin 2013 met scuces 
aangedrongen op het introduceren van een ‘extra zorgaan-
vraag’. Wij zijn blij dat deze aanvraag mogelijk is, maar de 
procedure en criteria hiervan zijn nog niet officieel vastge-
steld en derhalve onvoldoende bekend in de branche. Hier 
moet snel verandering in komen. 
Ook moet de verzekeraar ervoor waken niet teveel op de 
stoel van de voorschrijver te gaan zitten, d.w.z. ze moeten 
het oordeel van de specialisten volgen en dat oordeel niet 
gaan overrulen met eigen inzichten. Waar heb je anders spe-
cialisten voor? Extra zorgaanvragen van audiologen moeten 
sowieso bindend zijn, bij aanvragen van audiciens moet 
alleen gekeken worden of zij de procedure hebben gevolgd 
en argumenten hebben aangedragen. Bij twijfel over de 
argumenten moet een second opinion bij een audioloog 
aangevraagd worden. Ook de mening van de slechthorende 
moet daarbij een rol spelen. Het is immers niet altijd objec-
tief aan te tonen waarom iemand met het ene hoortoestel 
niet en met het andere hoortoestel wel kan functioneren. 
Het kan niet zo zijn dat een verzekeraar eenzijdig beslist dat 
een extra zorgaanvraag niet gehonoreerd hoeft te worden. 

4. Zorgverzekeraars moeten niet nog 
scherpere prijzen afdwingen

Verzekeraars hebben sinds 2013 de prijsdruk opgevoerd. Uit 
oogpunt van concurrentie steken audicienbedrijven boven-
dien soms met lage prijzen de onderhandelingen met de 
zorgverzekeraar in, om toch een contract binnen te halen. 
Gevolg is een omzetderving bij de audiciens. 
Die omzetderving moet niet worden doorgerekend naar de 
slechthorende. Het moet niet zo zijn dat de slechthorende 
via allerlei wegen toch meer gaat betalen wanneer dat niet 
nodig is. Wij roepen verzekeraars op hun verzekerden hier-
tegen te beschermen, maar wellicht ook de audiciens tegen 
zichzelf in bescherming te nemen. Spreek reële prijzen af 

met elkaar. Want als dat niet gebeurt, gaat de kwaliteit van 
hoorzorg daar onherroepelijk onder lijden. Met name in de 
hogere categorieën lijkt dit te gebeuren, omdat vanuit deze 
groep de meeste klachten komen. Wij pleiten er dan ook 
voor dat verzekeraars de inkoopprijzen in 2015 niet nog 
verder omlaag brengen en de bedragen voor categorie 4 en 5 
zelfs verhogen, zodat het voor fabrikanten ook aantrekkelij-
ker wordt om nieuwere modellen toe te voegen. 

5. Zorgverzekeraars worden verzocht de 
richtlijnen voor overige hoorhulpmiddelen 
over te nemen

We zijn bezig om de laatste afspraken af te ronden rondom 
het verstrekken en vergoeden van overige hoorhulpmid-
delen. Wij vragen verzekeraars om deze nieuwe regels al in 
2015 over te nemen en volgens deze regels hun inkoopbe-
leid te regelen. Daarbij vragen wij extra aandacht voor de 
‘connectiviteit’ van diverse hoorhulpmiddelen. Een geïnte-
greerde hooroplossing moet het uitgangspunt zijn, met niet 
alleen aandacht voor sec het hoortoestel maar juist ook voor 
alle communicatie- en waarschuwingsapparatuur die aan 
het toestel gekoppeld kan worden. Verzekeraars kunnen dit 
stimuleren door zorgaanbieders te contracteren die meerde-
re hoorhulpmiddelen (dus ook aanvullende hulpmiddelen) 
kunnen aanbieden als totaaloplossing. 
NVVS houdt u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelin-
gen, zie ook Hoorwijzer.nl, nvvs.nl en onze social media. 

    Wensenlijstje
Beste verzekeraars, 

Voor 2015 willen wij graag ons wensenlijstje  
bij u indienen:

1. Houd u aan de afspraken
2. Bied keuzemogelijkheden
3. Ga niet op de stoel van de voorschrijver zitten
4. Scherp uw prijsbeleid niet verder aan
5. Neem richtlijnen voor overige  

hoorhulp middelen over

Alvast heel hartelijk dank!

FOSS, SH-jong, FODOK, Jongerencommissie,  
Stichting Plotsdoven, Dovenschap en NVVS


