
Beantwoording vragen over vergoeding hoortoestellen 
 
Hieronder zijn de antwoorden weergegeven van minister Schippers (VWS) op 
Kamervragen die tijdens het wetgevingsoverleg van 18 juni 2012 zijn gesteld en 
betrekking hebben op de vergoeding van hoortoestellen. Onderwerp van het 
wetgevingsoverleg is de wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord.  
 
 
SP 

Vraag 17 
De SP-fractie vraagt naar de hoortoestellen. Zij zijn er niet van overtuigd dat de maatregel 
ervoor zorgt dat het goedkoper wordt. Bovendien vragen zij of het mogelijk is een 
vergelijkbare regeling voor kinderen te treffen, als bij brillenglazen. Het huidige systeem van 
een maximum vergoeding heeft grote nadelen. Er is nu geen enkele prikkel tot 
prijsonderhandeling omdat de schadelast nu voor iedere verzekeraar hetzelfde is. De 
maximum vergoeding van € 500 is verworden tot een minimumprijs.  
Dit kan doorbroken worden door de functiegerichte aanspraak in te voeren en maximum 
vergoeding te schrappen. De financiële prikkel hoort daarmee te liggen waar hij hoort, 
namelijk bij de inkopende verzekeraar. Wat dat betreft verwijs ik naar het succes van het 
geneesmiddelenbeleid waar de prijzen fors gedaald zijn. Voor wat betreft een regeling voor 
kinderen het volgende. Ook bij de brillenglazen voor kinderen gaat een eigen bijdrage 
gelden, net als nu bij contactlenzen het geval is. 

GroenLinks 
Vraag 1 
De GroenLinks-fractie vraagt of de eigen bijdrage hoortoestellen betekent dat deze 
hulpmiddelen duurder worden? Moet er niet toch ook een maximumvergoeding 
worden gesteld. 
Het huidige systeem van een maximum vergoeding heeft grote nadelen. Er is nu 
geen enkele prikkel tot prijsonderhandeling omdat de schadelast nu voor iedere 
verzekeraar hetzelfde is. De maximum vergoeding van € 500 is verworden tot een 
minimumprijs. 
Dit kan doorbroken worden door de functiegerichte aanspraak in te voeren én 
maximum vergoeding te schrappen. De financiële prikkel hoort daarmee te liggen 
waar hij hoort, namelijk bij de inkopende verzekeraar. Wat dat betreft verwijs ik 
naar het succes van het geneesmiddelenbeleid waar de prijzen fors gedaald zijn. 
 
PVV 
Vraag 48 
De PVV-fractie vraagt wanneer ik een prijsdaling van de hoortoestellen verwacht 
wanneer per 1 januari 2013 de maximumvergoedingen worden losgelaten. 
Ik verwacht dat verzekeraars voor het komende polisjaar (2013) al scherp gaan 
onderhandelen en daarmee een prijsdaling kunnen realiseren. Verzekeraars die 
deze kans niet aangrijpen, ondervinden zelf een hogere schadelast. Zij zijn 
namelijk voor de hulpmiddelen volledig risicodragend. 

Vraag 49 
De PVV-fractie vraagt waar de besparing van € 27 miljoen. op is gebaseerd. 
In 2010 schatte het CVZ dat de maatregel een daling van de gemiddelde prijs van 
hoortoestellen van € 1.200 naar € 700 zou kunnen bewerkstelligen. We zijn 
inmiddels twee jaar verder en ik krijg signalen dat verzekeraars nog scherper 
kunnen inkopen dan het CVZ indertijd had ingeschat. Ik verwacht dus dat de 
maatregel een aanzienlijke prijsverlaging zal opleveren, dit hebben we ook gezien 
in de geneesmiddelenbranche. Deze aanzienlijke prijsverlaging resulteert in de 



genoemde besparingen. 
 
Vraag 50 
De PVV-fractie vraagt of de maatregel twee jaar geleden door het CVZ nog als 
budgetneutraal werd gezien. 
Dit klopt. Indertijd maakte het CVZ een schatting van de prijsverlaging. Inmiddels 
zijn we twee jaar verder en er zijn signalen dat de prijsverlaging groter zal zijn 
dan het CVZ indertijd heeft ingeschat. 
 
Vraag 51 
De PVV-fractie vraagt of er een risico bestaat dat mensen de aanschaf uitstellen 
door tegelijkertijd de maximum vergoeding los te laten en de 25% eigen bijdrage 
in te voeren. 
Ik denk niet dat het merendeel van de mensen die volgend jaar een nieuw 
hoortoestel nodig hebben, dit zullen uitstellen, omdat er sprake is van een eigen 
bijdrage. Ik verwacht en met mij vele andere partijen in de hoorzorg, dat de 
prijzen zodanig zullen dalen dat het merendeel, ondanks de eigen bijdrage van 
25%, minder bij hoeft te betalen dan voorheen. 
 
Vraag 52 
De PVV-fractie vraagt of de maatregel ten koste gaat van de participatie van 
slechthorenden. 
Zoals ik al in mijn antwoord op de vorige vraag aangeef, is de verwachting dat de 
maatregel voor het merendeel van de slechthorenden juist gunstig zal uitpakken. 
Ook de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden steunt de maatregel. Ik 
verwacht dus niet dat de maatregel ten koste gaat van de participatie van 
slechthorenden. 
 
Vraag 53 
De PVV-fractie vraagt of de eigen bijdrage voor hoortoestellen ervoor zal zorgen 
dat auditief gehandicapten niet de benodigde apparatuur zullen aanschaffen en 
hierdoor buiten de boot zullen vallen. 
Het tegenovergestelde zal naar ik verwacht gebeuren. Auditief gehandicapten 
zullen niet zo snel geholpen zijn met een eenvoudig toestel, maar hebben een 
geavanceerder (high end) toestel nodig. Het CVZ heeft al aangeven dat de 
gebruiker nu gemiddeld € 700 per toestel bijbetaalt (gemiddelde toestelprijs 
bedraagt nu € 1.200). Bij een gelijkblijvende prijs zal de gebruiker in de nieuwe 
situatie € 300 per toestel aan eigen bijdrage betalen. Juist de auditief 
gehandicapte zal dus baat hebben bij de nieuwe maatregel. Ik denk dat de situatie 
alleen maar gunstiger wordt voor deze auditief gehandicapte, want ook hiervoor 
zal de zorgverzekeraar onderhandelen over de prijs. 
 
Vraag 54 
De PVV-fractie vraagt of de 25% eigen bijdrage nadelig is voor de 30% van de 
slechthorenden die nooit hoefden te betalen, of dit rechtvaardig is en hoe ik dit 
aan de groep ga uitleggen. 
Als er iets duidelijk is, dan is het wel dat de hoorzorg een stuk doelmatiger kan. 
Dus dezelfde kwaliteit voor minder geld of meer kwaliteit voor hetzelfde geld. Een 
doelmatiger hoorzorg kan bereikt worden door verzekeraars te stimuleren gebruik 
te maken van hun inkoopmacht én het kostenbewustzijn bij de gebruiker te 
stimuleren. Dit laatste wordt bereikt door een procentuele eigen bijdrage te 
introduceren. De maatregel resulteert in een kwalitatief betere en doelmatiger 
hoorzorg en wordt door vele partijen gesteund. Waaronder de 
patiëntenvereniging, de verzekeraars, specialisten en zelfs sommige audiciens. De 
maatregel impliceert dat een kleine groep, die voorheen niets hoefde bij te 



betalen, inderdaad met een eigen bijdrage te maken krijgt. Deze groep zal naar 
verwachting echter ook de vruchten plukken van een veel betere hoorzorg, in de 
zin van een beter toestel, beter advies en een betere service. 
 
Vraag 55 
De PVV-fractie vraagt of ik bereid ben om de maatregel terug te draaien als de 
besparingen niet gehaald worden. 
Daartoe ben ik niet bereid, omdat gebruikers dan weer geconfronteerd worden 
met dezelfde buitensporige marges op hoortoestellen waar nu ook sprake van is. 
Zoals het CVZ al aangaf, is de maximumvergoeding verworden tot een 
minimumprijs. Dat een hoortoestel bij inkoop een paar honderd euro kost en aan 
de gebruiker voor een paar duizend euro wordt verkocht, lijkt mij op z’n zachtst 
gezegd een onwenselijke situatie. Met een functiegerichte aanspraak en het 
loslaten van de maximumvergoeding heeft de verzekeraar er daadwerkelijk belang 
bij om te onderhandelen over de prijs. Omdat de verzekeraar kennis van zaken 
heeft en het voordeel van schaalgrootte, is hij ook in staat om scherp te 
onderhandelen. Dit kan niet van een individuele gebruiker verwacht worden, want 
daar zou het op neerkomen als de maatregel teruggedraaid wordt. 
 
Vraag 56 
De PVV-fractie vraagt in hoeverre de big business in de hoortoestellenbranche 
wordt aangepakt. 
Zoals ik eerder al opmerkte, verwacht ik dat een verzekeraar scherp gaat 
onderhandelen. Gezien zijn kennis van zaken lijkt het me onwaarschijnlijk dat de 
buitensporige marges nog door de verzekeraar getolereerd worden. Ik verwacht 
dat de meeste verzekeraars deze onderhandelingsrol oppakken. Die verzekeraars 
die het namelijk niet doen zullen zelf ook de hogere schadelast ondervinden. 
 
Vraag 57 
De PVV-fractie vraagt of ik het met de PVV eens ben dat veel bezuinigingen 
eenzijdig op de groep meest kwetsbaren wordt afgewenteld. 
In dit geval zal iedereen baat hebben bij de maatregel, behalve de branche. Zoals 
ik hiervoor reeds heb aangegeven, verwacht ik dat er met de maatregel eindelijk 
een stimulans is om de buitensporige marges op hoortoestellen aan te pakken. De 
gebruiker zal er profijt van hebben. 
 
 
 
Het complete document met de beantwoording van alle vragen is te vinden op 
www.rijksoverheid.nl 
 
 


