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Alles over veranderingen 
in vergoedingen  
hoorhulpmiddelen
Per 1 januari 2013 komt er een nieuw vergoedingssysteem voor hoortoestellen en overige 

hoorhulpmiddelen. Wat houdt de nieuwe regeling in?

Wat betekent dat voor u? 

De NVVS zet de meest gestelde vragen en dreigende misverstanden voor u op een rij. 

Feit: ook bij eenzijdig gehoorverlies krijgt u recht 
op vergoeding
Er is nog maar één criterium waaraan uw gehoorverlies 
moet voldoen om in aanmerking te komen voor een 
hoorhulpmiddel (zowel hoortoestel als aanvullend 
hulpmiddel) en dat is een verlies van 35 dB aan uw slechtste 
oor. Dat wil zeggen dat nu ook mensen met éénzijdig 
gehoorverlies voor vergoeding van een hoortoestel in 
aanmerking komen. Ook ernstige tinnitus is als criterium 
opgenomen in de nieuwe regeling, om in aanmerking te 
komen voor een tinnitusinstrument of tinnitusmaskeerder. 
Overigens: voor bijzondere situaties waarbij er geen sprake 

is van 35 dB verlies of ernstige tinnitus blijft de mogelijkheid 
bestaan om toch hulpmiddelen te verstrekken. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor kinderen met taal-/spraakproblemen.

Misverstand: in 2013 vervalt de vergoeding van 
hoortoestellen vanuit de basisverzekering
Soms wordt de suggestie gewekt dat hoortoestellen volgend 
jaar niet meer vergoed worden vanuit de basisverzekering. 
Wij zagen dat sommige audicienketens deze indruk wek-
ken in berichten aan hun klanten. Deze suggestie klopt 
niet. Hoortoestellen worden vanaf 1 januari 2013 voor 75% 
vergoed vanuit de basisverzekering. De overige 25% van 

•	 Hoortoestellen	blijven	in	de	basisverzekering.

•	 De	keuze	voor	het	hoortoestel	(en/of	andere	
hoorhulpmiddelen)	gaat	plaatsvinden	op	
basis	van	de	‘functiegerichte	aanspraak’:	een	
eenvoudige	oplossing	waar	dat	kan,	een	com-
plexe	oplossing	waar	dat	nodig	is.	

•	 Voor	een	hoortoestel	gaat	u	een	eigen	bijdra-
ge	van	25%	betalen.

•	 Andere	hoorhulpmiddelen	(bijvoorbeeld	solo-
apparatuur	of	wek-/waarschuwingssystemen)	
worden	100%	vergoed	of	krijgt	u	in	bruikleen.

•	 Heeft	u	ernstige	tinnitus	en	baat	bij	een	tin-
nitusmaskeerder	of	tinnitusinstrument,	dan	
wordt	deze	op	dit	moment	nog	grotendeels	of	
geheel	vergoed	(o.a.	afhankelijk	van	de	verze-
keraar).	In	het	nieuwe	systeem	gaat	ook	voor	
tinnitusmaskeerders	een	eigen	bijdrage	van	
25%	gelden.
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de kosten moeten door de verzekerde worden betaald. 
Sommige zorgverzekeraars gaan de mogelijkheid bieden om 
die eigen bijdrage van 25% (deels) gedekt te krijgen vanuit 
een aanvullende verzekering (maar hoe die polissen er pre-
cies uit gaan zien, wordt pas in november bekend).

Vraag: wordt het voor mij volgend jaar 
duurder om een toestel aan te schaffen of juist 
goedkoper?
Dat hangt van uw situatie af. Voor de meeste hoortoestelge-
bruikers is een eigen bijdrage van 25% in financieel opzicht 
goed nieuws. De gemiddelde verkoopprijs van hoortoestel-
len is op dit moment circa ¤ 1.000 per toestel en dus betalen 
hoortoesteldragers gemiddeld nu ¤ 500 per toestel bij. Met 
een eigen bijdrage van 25% zou die gemiddelde bijbetaling 
op ¤ 250 komen.  
Niet alle hoortoestelgebruikers komen wat betreft de bij-
betaling gunstiger uit. Door het nieuwe systeem van 25% 
bijbetalen, verdwijnen de zogenaamde ¤ 0 toestellen: de 
toestellen die helemaal vanuit de huidige basisvergoeding 

betaald kunnen worden. Daarvoor moet in de nieuwe rege-
ling maximaal ¤ 125 worden bijbetaald. 
Kijk voor advies over aanschaf van een hoortoestel nu of in 2013 in 
de vraagbaak op www.nvvs.nl/slechthorendheid (een papieren versie 
van dit advies is op te vragen bij het landelijk bureau van de NVVS).

Vraag: klopt het dat het UWV straks geen 
aanvullende vergoeding meer geeft?
Ja, dat klopt. Het UWV zal inderdaad geen (aanvullende) 
vergoedingen meer verstrekken voor hoortoestellen of ande-
re ‘meeneembare hoorhulpmiddelen’ die u nodig heeft voor 
werksituaties. Die extra vergoeding moet nu uit de kas van 
uw zorgverzekeraar komen. Als u door uw werk complexere 
apparatuur nodig heeft, krijgt u daar recht op via de nieuwe 
regeling. Een apart traject via het UWV is niet meer nodig. 
In financieel opzicht kan dat negatief uitvallen: de aanvul-
lende UWV-vergoeding bij werksituaties van maximaal 
¤	700 per toestel komt te vervallen, in de nieuwe regeling.  
Overigens: u kunt nog wel bij het UWV aankloppen voor 
voorzieningen als (schrijf- of gebaren-)tolkuren. Uw werk-
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Geniet ten volle van het badmoment met uw kind, want u weet dat de processor en het gehoor 
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Geluidsprocessor geeft uw kind het plezier en genot tijdens die favoriete momenten. U heeft 
de zekerheid dat uw kind’s geluidsprocessor grondig werd getest en voldoet aan de hoogste 
industrienormen op vlak van  waterbestendigheid. 
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advertentie

gever kan aankloppen voor ‘niet meeneembare’ hoorhulp-
middelen in uw werkomgeving, zoals akoestische aanpas-
singen van werkruimtes.

Misverstand: Ik loop de kans straks door mijn 
zorgverzekeraar afgescheept te worden met 
een ‘standaard ziekenfonds-toestelletje’!
Nee. En mocht dat toch gebeuren: dat kunt u uw recht 
halen. Het is feit dat uw zorgverzekeraar meer invloed gaat 
krijgen in de mogelijkheden die uw audicien u kan bieden. 
Maar: de zorgverzekeraar heeft volgens de wet de plicht u 
een adequaat hoorhulpmiddel te verstrekken. Heeft u straks 
dus het gevoel dat u afgescheept wordt met een hoortoe-
stel dat u niet helpt om optimaal te functioneren, ga dan in 
discussie met uw audicien en/of uw verzekeraar. Ook in de 
nieuwe regeling geldt: accepteer pas een hoorhulpmiddel als 
u ervan overtuigd bent dat deze u in staat stelt om optimaal 
te functioneren. De NVVS pleit ervoor dat er een duidelijke 
‘route’ komt voor mensen die vinden dat ze geen adequaat 
hoorhulpmiddel hebben gekregen, bijvoorbeeld via een 
‘second opinion’ bij een Audiologisch Centrum.

Vraag: Gaat mijn zorgverzekeraar straks 
bepalen bij welke audicien ik welk toestel 
krijg?
Ja, maar er moet voldoende keuzemogelijkheid voor u blij-
ven om het meest passende toestel te krijgen. Verzekeraars 
gaan audiciens contracteren: het kan zijn dat uw huidige 
audicien straks niet gecontracteerd wordt. Verzekeraars zul-
len in hun onderhandelingen met audiciens scherpe prijsaf-
spraken maken en dat kan invloed hebben op de breedte van 
het assortiment dat u aangeboden krijgt. Maar wat er ook uit 

die onderhandelingen komt: u heeft als slechthorende recht 
op de meest adequate oplossing en die moet u krijgen – ook 
als dat het meest geavanceerde toestel is. 
De nieuwe situatie betekent wel dat u aan het einde van 
dit jaar goed moet kijken naar de polisvoorwaarden van 
uw zorgverzekeraar en een overstap moet overwegen als u 
ongunstiger uit bent. Onze verwachting is dat zorgverze-
keraars zullen verschillen in wat ze u bieden, bijvoorbeeld 
welke audiciens ze contracteren en wat ze bieden in aanvul-
lende polissen. In het december-nummer van HOREN en 
op www.hoorwijzer.nl besteden we hier straks uitgebreid 
aandacht aan!

Standpunt NVVS
De NVVS is positief over 
dit nieuwe systeem. 
Hoortoestellen blijven in de 
basisverzekering. De bijbeta-
ling gaat voor grote groepen slecht-
horenden omlaag en juist de com-
plexere toestellen vragen veel minder 
eigen financiële bijdrage. Het voorschrijven van 
toestellen zal nu op basis van gehoorverlies en omstandig-
heden gaan plaatsvinden, want dat is de kern van ‘functiege-
richt verstrekken’. Dat is allemaal goed nieuws. Maar uit de 
audicienbedrijven klinken grote zorgen over de budgetten 
die de overheid beschikbaar stelt en de bezuiniging van 27 
miljoen euro die ook nog eens is opgelegd. Men vreest dat 
het voor dat krappe budget niet gaat lukken de kwaliteit van 
hoortoestelverstrekking op peil te houden.  
De NVVS is van mening dat het nieuwe systeem juist vele 
kansen biedt, wanneer alle partijen zich kunnen baseren op 
een helder protocol dat goed duidelijk maakt (ook voor u 
als slechthorende) waar u recht op heeft. Pas dan ontstaat 
er transparantie over de kosten die noodzakelijk zijn voor 
goede hoorzorg – daar is nu veel onduidelijkheid over. De 
NVVS zal zich sterk maken voor deze transparantie én voor 
een toereikend budget voor goede, kwalitatieve hoorzorg. 

Lees	meer	over	huidige	vergoedingen	van	hoorhulpmid-
delen	op	de	speciale	NVVS-website	www.hoorwijzer.nl
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