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o n l i n e

Wat vindt u?
Op de websites van de NVVS (www.nvvs.nl en www.hoorwijzer.nl) wordt regelmatig een poll 

(peiling) geplaatst om te inventariseren hoe onze achterban over bepaalde thema’s denkt. 

Vaak vragen we naar uw mening over zaken rond hoortoestellen om onze lobby op dat ter-

rein te ondersteunen; van de nieuwe vergoedingsregeling tot het kiezen van een audicien. 

Uit de resultaten van de meest recente polls blijkt dat 
de NVVS-achterban veel waarde hecht aan goede 
hoorzorg. Ook vinden de mensen die hun stem uit-

brachten het vaak belangrijk om zelf te kunnen kiezen naar 
welke audicien ze gaan (al vinden velen het nog onduidelijk 
waarop ze daarbij moeten letten) en inspraak en keuzevrij-
heid willen hebben bij het kiezen van een hoortoestel. Ook 
het belang van een krachtige en efficiënte belangenvereni-
ging wordt door de uitkomsten onderstreept.  In de kaders 
leest u de uitkomsten per stelling.

Nieuwe stelling
Momenteel luidt de stelling op 
beide websites: 
Ik denk dat het nieuwe vergoedings-
systeem voor hoorhulp middelen dat 
in 2013 ingaat voor mij gunstig 
uitpakt.
Ga naar de website en laat ons 
weten hoe u hierover denkt 
door op één van de aangegeven 
antwoorden te stemmen.

Op de vernieuwde website www.nvvs.nl zijn de 
volgende stellingen aan bod gekomen: 

Hoortoestellen kunnen uit de basisverzekering
Eens. Laat mensen zelf hoortoestellen betalen. 1% 
Deels eens. Een eigen bijdrage is logisch. 10% 
Oneens. Hoortoestellen heb je niet voor je lol. 88% 
Geen mening. 0%
 
De NVVS moet snel samengaan met de andere organisa-
ties voor doven en slechthorenden
Ja 63%
Wel samenwerken, maar niet samengaan  29%
Wellicht in een later stadium  0%
Nee  7%

Op www.hoorwijzer.nl zijn het afgelopen jaar de 
volgende stellingen aan bod gekomen:

Het is onduidelijk waarop je moet letten bij het kiezen van 
een audicien
Eens	 80%
Oneens	 14%
Weet	niet/geen	mening		 6%

Zelf vergelijken van hoortoestellen is overbodig.  
Ik vertrouw op het advies van mijn audicien. 
Eens		 30%
Oneens	 60%
Weet	niet/geen	mening		 10%

Als hoortoesteldrager zou ik een onafhankelijke check wil-
len laten uitvoeren om te controleren of mijn hoortoestel 
optimaal is afgesteld.
Ja,	dat	zou	ik	graag	willen		 88%
Ik	twijfel	of	dit	nuttig	is		 5%
Nee,	ik	heb	daar	geen	behoefte	aan	 7%

Dat de politiek wil bezuinigen op vergoeding van  
hoortoestellen is belachelijk!
Eens	 75%
Deels	eens,	deels	oneens		 6%
Oneens		 18%
Geen	mening		 1%

Een bordje ‘Erkend audicien’ op de deur is belangrijk voor mij.
Ja,	ik	denk	dat	ik	daarmee	voor	kwaliteit	kies		 60%
Wat	zegt	zo’n	keurmerk	nou?		 15%
Nee,	ik	bepaal	zelf	wel	of	een	audicien	goed	is		 25%

Ik kies liever uit 3 modellen hoortoestellen, dan dat ik 
meer betaal voor een keuze uit ruim 50 modellen
Eens,	prijsvoordeel	is	belangrijker	dan	keuzevrijheid		 9%
Alleen	wanneer	die	3	allen	voor	mij	geschikt	zijn	 42%
Dat	is	zeer	afhankelijk	van	het	prijsvoordeel		 11%
Oneens,	ik	betaal	graag	meer	voor	volledige	keuzevrijheid	 38%


