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

verschil tussen regeling op papier en de werkelijkheid

Reacties verzekeraars en 
audiciens op meldingen 
bij Hoorwijzer.nl
Het aantal klachten over de nieuwe wijze waarop hoortoestellen worden verstrekt en ver-

goed, is gering. Zorgverzekeraars melden ons dat ze minder klachten krijgen dan in voor-

gaande jaren. En de circa 500 meldingen en vragen die de NVVS dit jaar ontving, vormen 

maar een klein deel van het totaal aantal mensen dat een nieuw toestel heeft aangeschaft, 

dit jaar. Mag je daarom concluderen dat de nieuwe wijze van verstrekken en vergoeden 

prima loopt? Wat de NVVS betreft: nee. Elke klacht is er één te veel. Samen met de andere 

partijen in de hoorzorg, moeten we analyseren wat er precies mis gaat en waar de nieuwe 

aanpak verbeterd moet worden.

Analyseer waarom extra zorgaanvragen 
uitblijven!
Als het bij een eerste proef niet lukt een passend hoortoe-
stel te vinden, hoort binnen het protocol een tweede proef 
aangeboden te worden. Als het daarmee ook niet lukt, 
biedt het protocol een ‘escape’: de extra zorgaanvraag. Dan 
wordt bekeken hoe er toch een adequate oplossing gevon-
den kan worden voor uw wellicht bijzondere gehoorverlies 
en luisteromstandigheden. De NVVS heeft erop gehamerd 
dat audiciens en verzekeraars ruimhartig met deze escape 
omgaan. Immers: juist in een systeem dat nog niet uitont-
wikkeld is, moet je scherp kijken wie in eerste instantie 
niet in de standaardaanpak past. Pas dan kun je je systeem 
gericht verbeteren. 

Verzekeraars hebben deze mogelijkheid van een ‘extra zorg-
aanvraag’ omarmt. Bovendien werken ze momenteel aan 
richtlijnen voor het indienen van een ‘extra zorgaanvraag’. 
Op papier ziet het er dus goed uit. Maar in de praktijk blijkt 
dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de extra zorg-
aanvraag – terwijl de meeste klachten die NVVS ontvangt juist 
gaan over complexere situaties waarin je zo’n extra zorgaan-
vraag zou verwachten. Waar komt die discrepantie vandaan? 
Volgens verzekeraars moet gekeken worden naar waarom 
audiciens de weg van de extra zorgaanvraag nauwelijks 
bewandelen. Audiciens zeggen op hun beurt dat extra zorg-
aanvragen nauwelijks worden gedaan omdat zij nu nog zelf 
iemand in een bepaalde categorie kunnen indelen. Het was de 
bedoeling om automatisch te laten uitrekenen in welke cate-
gorie een slechthorende valt. Maar het digitaal systeem dat 
die rekenklus moet klaren, is nog steeds niet ingevoerd. 
De NVVS pleit voor een diepgaander onderzoek naar de 
binnengekomen klachten en het uitblijven van extra zorg-
aanvragen. 

Valt er in de praktijk ook echt iets te kiezen? 
Op het Hoorwijzer-meldpunt komen ook klachten bin-
nen over gebrek aan keuzemogelijkheden. Mensen hebben 

Mevr. Bos wil een waterdicht toestel omdat ze regelmatig 
hardloopt in de regen, zei zij op 12 oktober jl. in het tv-
programma Kassa. Binnen het hoorprotocol is zo’n toe-
stel voorhanden. Toch krijgt zij een toestel aangeboden 
dat zij volledig zelf moet betalen. Hoe kan dat?
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soms het gevoel dat er maar één merk en model hoortoestel 
wordt aangeboden en er daarmee niets te kiezen valt. Een 
beperking in keuzemogelijkheden kan samenhangen met 
de nieuwe werkwijze. Met de invoering van het protocol is 
immers ook een forse bezuiniging doorgevoerd. Dat kan 
voordelen voor u als slechthorende hebben, omdat u min-
der betaalt voor uw hoortoestel. Maar het kan er tegelijker-
tijd toe leiden dat een audicien u minder mogelijkheden kan 
aanbieden. Hoewel verzekeraars in hun inkoopbeleid vaak 
afspraken met audiciens maken over het aantal merken 
waaruit een slechthorende moet kunnen kiezen, lijkt het 
beleid nu te veel in het voordeel van audiciens die kiezen 
voor ‘dozenschuiven’ en dan vooral dozen van één merk. 
Dat kan en mag niet het effect zijn van het nieuwe systeem.  
Analyse van o.a. de meldingen op Hoorwijzer.nl moet snel 
uitwijzen of er voldoende keuzemogelijkheden zijn om 
slechthorenden adequaat te helpen.

Samenwerking is de basis 
De sfeer tussen de branchevertegenwoordigers was behoor-
lijk verslechterd. “En daar is de slechthorende de dupe van”, 
zei NVVS-directeur Joop Beelen in Kassa. “Als partijen niet 
constructief met elkaar samenwerken, worden de kansen 
die het nieuwe systeem biedt nooit verzilverd.” Uiteindelijk 

zullen de partijen toch met elkaar samen goede hoorzorg 
moeten leveren. Daarom riep de NVVS partijen op zich con-
structief op te stellen. Die oproep lijkt effect te hebben. De 
dialoog over verbeteringen komt weer op gang. Wij houden 
u op de hoogte. 

Blijf eventuele klachten melden op www.hoorwijzer.nl/meldpunt. 

De vier grote zorgverzekeraars in 2014
Menzis past voor 2014 haar beleid aan. Bijbetalen wordt 
onder voorwaarden mogelijk en er komt een hogere ver-
goeding voor (bi)cros-toestellen. 
Achmea, VGZ en CZ handhaven hun beleid. Achmea 
heeft een contract voor drie jaar afgesloten met drie 
audicienketens. VGZ gaat medio 2014 evalueren. CZ ver-
wacht dat een groot deel van de problemen wordt opge-
lost door aanpassingen aan het protocol die momenteel 
worden uitgewerkt, zoals een betere beschrijving van de 
procedure rondom de extra zorgvraag.
De kleinere verzekeraars die inkopen via MultiZorg zijn 
niet gevraagd naar eventueel gewijzigd beleid.

Kijk op http://www.hoorwijzer.nl/zoek-en-kies/verzekeraars.html 
voor een overzicht van wat zorgverzekeraars in 2014 in hun 
aanvullende pakketten te bieden hebben als u een hoorhulpmid-
del nodig heeft. Gebruik dit overzicht om eventueel over te stap-
pen naar een andere verzekeraar.

De drie grote audiciengroepen in 2014
Alle audiciens willen in 2014 hun voorlichting richting 
slechthorenden verbeteren. Waarbij HoorProfs meer uit-
leg over restitutiemogelijkheden wil meenemen.

Mevr. Stellaart werkt als kapster. Dus: veel rumoer op de 
werkplek. Het toestel waarmee ze een proef doet, schiet 
tekort in deze omstandigheden. Het tweede toestel dat 
zij krijgt aangeboden voldoet beter. Maar, zegt de audi-
cien: ’Dat moet u helemaal zelf betalen’. Waarom kan 
deze situatie niet binnen het protocol worden opgelost? 
Bijvoorbeeld via een extra zorgaanvraag?

Mevr. Muller gaf in Kassa aan dat ze een toestel heeft 
gekozen buiten het hoorprotocol om, omdat ze een groot 
gehoorverlies heeft en bovendien overgevoelig is voor 
geluid. Verzekeraars hebben een zorgplicht, die stelt dat 
iedereen binnen het protocol geholpen moet kunnen 
worden. Zijn er inderdaad mensen met bepaalde situaties 
die nu buiten het protocol vallen?

Bekijk de uitzending van Kassa op http://www.uitzendinggemist.nl/

afleveringen/1373928. 


