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Samen werken  
aan verbeteringen
Vanaf de introductie begin 2013 lag de nieuwe manier van hoortoestelverstrekking  

(het zogenaamde hoorprotocol) flink onder vuur. Tegenover de partijen die dit systeem een 

kans willen geven, waaronder de NVVS, stonden partijen die er schande over spraken of 

helemaal geen protocol wilden. Maar na anderhalf jaar discussie lijkt er nu een stap in de 

goede richting te komen. Audiciens, audiologen, verzekeraars en de patiëntenverenigingen 

hebben zich gebogen over verbeteringen. Er wordt nu gekeken of sommige audiciens de 

verbetervoorstellen willen testen in de praktijk. 

De NVVS heeft de nodige pogingen gedaan om alle 
partijen mee te laten denken over dat protocol. Want 
wij vinden: hoortoestelgebruikers zijn gebaat bij 

goede samenwerking en niet bij strijd tussen audiciens, fabri-
kanten, audiologen en verzekeraars. Pogingen om partijen 
om de tafel te krijgen, liepen echter op niets uit. 
Tot twee maanden geleden enkele audicienketens de impasse 
doorbraken door mee te willen denken over een verbeterde 
versie van het protocol. Ook de audiologen hebben hun 
standpunt bepaald en op papier gezet, waarbij men de bereid-
heid uitsprak om gezamenlijk te gaan voor verbeteringen. Alle 
partijen zijn het eens over verbeteringen in de manier waarop 
de slechthorende wordt ingedeeld in één van de vijf catego-
rieën. De meningen lopen nog uiteen over hoe een hoortoe-
stel te selecteren. Moet je die selectie overlaten aan audiciens, 
want het enige dat telt is het resultaat: als je hoortoestel maar 
goed is! Of willen we dat audiciens (en ook audiologen) vast-
leggen hoe ze tot hun keuze komen? Dat laatste maakt dat 
ook wij als slechthorenden meer inzicht krijgen en beter mee 
kunnen beslissen. Het biedt bovendien de mogelijkheid om 
onderzoek te doen en zo verbeteringen in de hoorzorg door 
te voeren. Maar sommige audiciens zeggen dat aan registratie 
ook veel bezwaren kleven en dat zij niet tot registratie ver-
plicht zijn. Dit laatste wordt uitgezocht. Er wordt vervolgens 
gekeken of enkele audicienbedrijven willen starten met een 
proef om te onderzoeken of de aanpassingen in het protocol 
daadwerkelijk tot verbetering van hoorzorg leiden. 

Veel van onze wensen worden meegenomen
De NVVS is altijd positief geweest over de wetgeving achter het 
protocol. Immers: die zorgt ervoor dat hoortoestellen en ande-

re hoorhulpmiddelen in de basisverzekering blijven en dat het 
bedrag dat u moet bijbetalen een stuk lager is dan voorheen. 
Bovendien zou het uitgangspunt van ‘functiegerichte verstrek-
king’ moeten leiden tot helderheid over maatwerk: eenvoudig 
waar dat kan, complex waar dat nodig is. Wat betreft de wet-
geving staat nog één punt hoog op onze wensenlijst: 100% 
vergoeding van hoortoestellen voor kinderen. Daar heeft de 
minister nog steeds geen groen licht voor gegeven.
Wat betreft het protocol was ons wensenlijstje wat langer. 
Logisch: het protocol gaat over de praktische werkwijze in de 
winkel van de audicien. Daar komt veel bij kijken. In de tabel 
ziet u welke van onze wensen inmiddels zijn gerealiseerd of 
in de proef worden meegenomen en welke nog op ons lijstje 
blijven staan. Onze tussentijdse conclusie: met de meeste 
wensen wordt rekening gehouden in de proef. Dat is een hele 
verbetering. Laten we hopen dat in 2015 de proef van start 
kan gaan en blijkt dat dit aangepaste protocol goed werkt. 

Maar kritische houding blijft nodig
De NVVS blijft zich zorgen maken over de bezuiniging die 
is doorgevoerd bij het invoeren van het protocol. Dat heeft 
de financiële ruimte voor audicienbedrijven en fabrikanten 
flink onder druk gezet. Dat mag niet ten koste gaan van 
keuzemogelijkheden en/of de kwaliteit. Want er moet vol-
doende financiële ruimte overblijven om een diversiteit aan 
toestellen aan u aan te bieden en om voldoende uren voor de 
audicien te kunnen bekostigen om u adequaat te helpen. 

Ons streven is dat zowel de wetgeving, het protocol als het 
inkoopbeleid van zorgverzekeraars leiden tot goede hoor-
zorg, waarbij kwaliteit en keuzemogelijkheden voorop staan. 
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Wens Status Toelichting

Categorisering 
Bij de indeling van slechthorenden 
in categorieën moet met meer reke-
ning worden gehouden dan alleen 
met lastige luistersituaties (score 
op vragenlijst).

De manier van categoriseren wordt uitgebreid. Voorbeeld: er zal in de 
proef niet alleen gevraagd worden ‘hoort u de vogeltjes fluiten?’ maar 
ook: ‘wilt u dat horen?’ of ‘hoe belangrijk is dat voor u?’. Er wordt beter 
doorgevraagd naar situaties die u vermijdt of waarin u beperkingen 
ervaart vanwege uw slechthorendheid. Formuleringen van vragen zijn ver-
beterd en tijdens de proef kan de lijst ook vooraf thuis worden ingevuld. 
De uitkomst is een indicatie. De audicien mag op basis van zijn/haar 
professionele oordeel, gemotiveerd, afwijken van deze indicatie. Indien 
het nodig is een toestel te kiezen dat 2 of meer categorieën afwijkt, dan 
wordt het oordeel gevraagd van een audioloog van een audiologisch 
centrum. Een lagere categorie mag altijd als de eventuele nadelen zijn 
besproken en in het dossier is vastgelegd dat dit op uitdrukkelijk verzoek 
is van de slechthorende.

Extra zorgaanvraag 
Een extra zorgaanvraag moet moge-
lijk zijn om zo voor iedereen maat-
werk te kunnen leveren.

In bijzondere situaties waarbij het werken volgens het protocol niet 
mogelijk blijkt te zijn, bestaat de mogelijkheid dat de audicien en/of 
audioloog een extra zorgaanvraag doet bij een zorgverzekeraar. In de 
proef wordt duidelijker omschreven wanneer een extra zorgaanvraag 
mogelijk is en aan welke voorwaarden deze moet voldoen. 

Voor iedereen 
Iedereen moet binnen het huidige 
systeem goed geholpen kunnen 
worden.

Het streven is dus dat het protocol voor de meeste mensen direct goed 
werkt, en dat bijzondere situaties die vragen om speciale oplossingen via 
een extra zorgaanvraag worden ondervangen. Of het ook in de werkelijk-
heid zo gaat, moet ook blijken uit het onderzoek dat gedaan wordt naar 
aanleiding van de bij NVVS binnengekomen klachten. Resultaten van dit 
onderzoek kunnen ook weer verbeterpunten opleveren voor het protocol. 

Niet geclassificeerd 
Ook vergoeding van niet geclassifi-
ceerde hoortoestellen moet moge-
lijk zijn als deze nodig zijn om te 
functioneren.

Alle verzekeraars hebben aangegeven dat dit mogelijk is, indien gehou-
den wordt aan procedure en eisen van extra zorgaanvraag. Deze werkwij-
ze is nu al van toepassing en zal in de proef ook worden meegenomen.

Hoorhulpmiddelen 
Wij willen dat vanaf het begin geke-
ken wordt welke andere hoorhulp-
middelen dan alleen het hoortoestel 
tot de mogelijkheden behoren.

In de proef wordt gelijk vanaf het begin gekeken of er ook andere hoor-
hulpmiddelen dan het hoortoestel of aanvullende hoorhulpmiddelen 
mogelijk of nodig kunnen zijn. 

Indeling hoortoestellen 
openbaar  
Wij willen als slechthorenden kun-
nen zien welke hoortoestellen in 
welke categorie zijn ingedeeld en 
welke eigenschappen ze hebben.

Helaas mogen wij als slechthorenden nog steeds niet weten welke hoor-
toestellen in welke categorie zijn ingedeeld. De database waarin dit 
overzicht is opgenomen mag van fabrikanten vooralsnog niet openbaar 
gemaakt worden.

Goede voorlichting 
Er moet goede voorlichting komen 
richting slechthorenden, maar ook 
richting professionals.

Rondom de proef wordt een communicatieplan gemaakt. Ook bij de 
mogelijke landelijke invoer is goede voorlichting essentieel. We zullen 
hierop blijven hameren. Er doen nu te veel indianenverhalen de ronde in 
plaats van nuchtere feiten.

 voldaan                             kritisch volgen                              wordt onderzocht                            niet voldaan
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Hoe zit het met  
uw zorgverzekering 
in 2015?

Patiëntenfederatie NPCF, waar de NVVS bij aangeslo-
ten is, is een bewustwordingscampagne begonnen 
rondom zorgverzekeringen. Veel mensen kijken 

vooral naar de hoogte van de premie en vertrouwen er blin-
delings op dat die verzekering een goede dekking geeft tegen 
medische kosten. Dat blijkt in de praktijk echter nog wel 
eens anders uit te pakken. En er gaat ook veel veranderen in 
de keuzevrijheid bij de verschillende polissen. Daarom is het 
belangrijk om, ook al is het nog zulke ingewikkelde materie, 
wel goed te kijken naar wat uw polis nou daadwerkelijk ver-
goed. Ook als het gaat om vergoeding van hoorzorg.

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met de audicien, kno-
arts of het ziekenhuis van uw keuze? Wordt eventuele niet-
gecontracteerde zorg wel, deels of niet vergoed? Moet u van 
uw verzekeraar als u ingedeeld wordt in categorie 4 of 5 altijd 
langs een AC? Uit hoeveel merken mag u van uw zorgverzeke-
raar minimaal kiezen? Hoe gaat uw zorgverzekeraar om met 
bijbetaling voor een hoortoestel in een hogere categorie dan 
waar u bent ingedeeld? Welke nazorg is al ingekocht via uw 
audicien en hoeft u niet meer apart voor te betalen?  
Wat zijn de regels ten aanzien van overige hoorhulpmiddelen? 
Wat wordt er vergoed vanuit aanvullende verzekeringen als 
het gaat om hoorhulpmiddelen? Vergoedt uw verzekeraar 
de contributie van uw NVVS-lidmaatschap?  
Dit zijn vragen die bepalend kunnen zijn bij het kiezen  
van een zorgverzekeraar. 

Vrije keuze wordt beperkt
De premies voor 2015 die bekend zijn geworden, lijken een 
steeds grotere kloof te scheppen tussen vrije keuze voor 
zorgverlener (restitutiepolis) en alleen gecontracteerde zorg-
verleners (naturapolis). Aan het zelf kunnen kiezen naar 
welke audicien of kno-arts u wilt, hangt vaak een prijskaartje. 
Kijk daarom niet alleen naar welke polis het goedkoopst is, 
maar ook of het aansluit bij uw wensen en situatie. 

Kijk voor meer informatie over vergoedingen van hoor-
hulpmiddelen op onze website Hoorwijzer.nl. Algemene 
tips van de NPCF bij het kiezen van een zorgverze -
kering vindt u op http://zorgverzekering.npcf.nl/


