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

Laat u niets wijs maken!
Het nieuwe vergoedingssysteem voor hoorhulpmiddelen is begin dit jaar ingevoerd. 

Audiciens zetten echter vraagtekens bij de indeling van slechthorenden in categorieën. Ook 

de hoortoestellen zijn in categorieën ingedeeld. Daar protesteren fabrikanten steeds luider 

tegen. Verzekeraars zijn daarnaast nog steeds bezig een systeem te maken waarin audi-

ciens en audiologen cliëntgegevens digitaal kunnen invoeren. Gevolg: nog altijd gebrek aan 

transparantie. Wij adviseren u oplettend en kritisch te zijn. 

Volg de route die specialisten adviseren!
Op basis van wetenschappelijk onderzoek is bepaald welke 
weg u het beste kunt volgen als u hoorhulpmiddelen wilt 
aanschaffen. Kinderen tot 18 jaar gaan altijd via een huisarts 
en kno-arts naar een audiologisch centrum. Tussen de 19 en 
67 jaar gaat u de eerste keer via uw huisarts naar een kno-
arts of audiologisch centrum, maar bij herhaalaanschaffin-
gen kunt u direct bij een audicien binnenstappen. Mensen 
van 68 jaar of ouder gaan altijd direct naar een audicien en 
bij bijzonderheden alsnog naar een kno-arts of audioloog.
Toch zijn er verzekeraars die menen dat iedereen direct bij 
een audicien mag binnenstappen. De specialisten achten dit 
niet verantwoord. Wij adviseren u dus altijd de route te vol-
gen die de specialisten adviseren. 

Weet in welke categorie u bent ingedeeld!
Bij de NVVS kunt u via Hoorwijzer.nl/meldpunt uw klachten 
over het nieuwe systeem melden. De meeste klachten die 
tot nu toe zijn binnengekomen, gaan over het toestel dat u 
binnen uw categorie krijgt aangeboden. Opvallend daarbij 
is dat de meeste mensen niet weten welke categorie dat is. U 
kunt zich dan ook niet goed oriënteren. Vaak verkopen audi-
ciens maar één of enkele merken per categorie. Als u uw 
audicien vraagt in welke categorie u bent ingedeeld, kunt u 
ook bij andere audiciens informeren wat zij in die categorie 
te bieden hebben. 

De indeling van de hoortoestellen zou openbaar moeten 
zijn, zodat wij dat bijvoorbeeld op Hoorwijzer.nl kun-
nen publiceren en u als slechthorende een weloverwo-
gen keus kunt maken. Door het protest van fabrikanten, 
mag dat echter nog niet. Geen goede zaak, vinden wij. 
Hoortoesteldragers hebben recht op transparantie!

Maak bewuste keuzes!
We zien creatieve variaties inspelend op het nieuwe vergoe-
dingssysteem voorbij komen. Reclames en adviezen die u 
soms ook op het verkeerde been kunnen zetten.
Om zoveel mogelijk mensen naar hun zaak te trekken, 
belooft de ene audicien gratis hoortoestellen, terwijl deze 
niets anders doet dan de 25% eigen bijdrage van één van 
de eventueel twee aan te schaffen hoortoestellen voor hun 
rekening te nemen. De eigen bijdrage voor het andere toe-
stel moet u zelf betalen en daarbij komt nog eventueel uw 
eigen risico.

Dan zijn er audiciens die u in een eerste gesprek al een 
hoortoestel buiten uw categorie aanbieden en u daarbij 
soms verleiden met interessant lijkende kortingen. Een 
hoortoestel dat u meestal geheel zelf moet betalen, omdat 
verzekeraars in principe afgesproken hebben bijbetalen voor 
toestellen buiten uw categorie niet toe te staan. Verzekeraars 
aangesloten bij MultiZorg maken hierop overigens vaak 
een uitzondering (in 2013 aangesloten bij MultiZorg: ASR, 
De Amersfoortse, Ditzo, DSW, Eno, Energiek, Holland 
Zorg, ONVZ, PNO, Salland, Stad Holland, VvAA, Zorg en 
Zekerheid). 

Sommige audiciens bieden u een wel heel prijzig nazorg-
contract aan. Weet dat verzekeraars de nazorg vaak al in hun 
inkoopcontracten met audiciens hebben geregeld. Onder 

Blijf klachten melden!
Blijf uw ervaringen en klachten aan ons melden via  
www.hoorwijzer.nl/meldpunt. Zo kunnen wij actie  
ondernemen waar dat nodig is. 
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het extra contract dat u wordt aangeboden, vallen soms 
alleen een droogbox en batterijen. U kunt zich afvragen of u 
daar zoveel geld voor over heeft. 
Ook (schade)afdelingen van verzekeraars proberen uw 
aandacht te trekken met extra producten, zoals verzekerin-
gen tegen verlies- en diefstal van uw hoortoestellen. Ook 
hier adviseren wij u kritisch te kijken naar de voorwaarden, 
de premie en de hoogte van de uit te keren bedragen. Op 
Hoorwijzer.nl (http://www.hoorwijzer.nl/hoorhulpmidde-
len/hoortoestellen/gebruik/verzekering.html) ziet u welke 
andere aanbieders er zijn. 

Welke weg u ook bewandelt, welke keuze u ook maakt, 
maak deze bewust. Kijk op Hoorwijzer.nl naar onze advie-
zen per stap in het aanschafproces.  
Zie http://www.hoorwijzer.nl/hoorhulpmiddelen/ 
ontwikkelingen/aanschaf-hoortoestel-in-stappen.-met-tips-
van-nvvs_.html.

Het nieuwe vergoedingssysteem voor hoorhulpmiddelen is al op 1 januari 

ingegaan, maar er zijn volgens de NVVS nog verschillende punten die 

(beter) geregeld moeten worden. 

Kinderen 100% vergoeding?
NVVS heeft bij het ter perse gaan van HOREN nog geen 
reactie van de minister op de brief waarin wij vragen 
hoorhulpmiddelen voor kinderen 100% te vergoeden. 
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