
 
 

Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS, 
 
CVZ heeft u op 24 april 2013 het ‘Technisch rapport ziektelast’ toegestuurd. Daarin worden 
20 aandoeningen opgesomd die een zodanig (onder de 0,15) lage ziektelast kennen, dat 
overwogen zou kunnen worden om de vergoedingen voor behandeling te schrappen.  
In bijlage 1 pag. 1 schrijft CVZ dat gehoorstoornissen een ziektelast kennen van 0,11 en in 
bijlage 3 dat een bezuiniging van 143 miljoen op hoorhulpmiddelen daarom het overwegen 
waard is.  
Maar: CVZ baseert zich op ziektelastscores van gehoorverlies die volgens haar eigen 
bronnen en criteria niet kloppen. Bovendien hanteert CVZ verouderde cijfers voor de 
budgetten voor hoorhulpmiddelen.  
 
Wij verzoeken u daarom: 

• schrap gehoorstoornissen van de lijst van onderwerpen met een lage ziektelast. Want die 
ziektelast is aantoonbaar hoog en er zijn juist in 2012 en 2013 aanzienlijke bezuinigingen 
doorgevoerd in de hoorzorg. 

 
Ter toelichting: 
 
CVZ: WHO geeft gehoorverlies in 2010 een ziektelastscore tussen de 0,005 en 0,031 
Klopt niet: de WHO-score heeft op twee meetmomenten grote verschillen, WHO pleit 
zelf voor vervolgonderzoek 
Wij hebben onderstaand een vergelijking gemaakt tussen de WHO-cijfers uit 2004/update 
2008 en het technisch rapport van CVZ gebaseerd op WHO-cijfers (2010) en constateren dat 
de ziektelast voor mensen met hooraandoeningen in een paar jaar tijd met een factor 10 zou 
zijn afgenomen (van 0,12 en 0,33 naar 0,02 en 0,03). Het lijkt erop dat hier een fout is 
opgetreden in de weergave van cijfers (komma verplaatst?). Ook WHO spreekt zelf 
verbazing uit over deze cijfers aangaande hoorzorg en geeft in het artikel waarin  de GBD 
2010 gepresenteerd wordt aan dat hier nader onderzoek noodzakelijk is. CVZ heeft ons dit 
bevestigd.  
 
Gehoorverlies GBD 2004/2008 (WHO) Technische rapportage 

ziektelast 2013 (CVZ) 
WHO 2010 WZN 1996 

Licht 0 (niet meegenomen) 0,005 
Gematigd  0,023 

Gematigd (onbehandeld) 0,12  
Gematigd (behandeld) 0,04  
Ernstig  0,032 
Ernstig of zeer ernstig 
(onbehandeld) 

0,333  

Ernstig of zeer ernstig 
(behandeld) 

0,12  

Zeer ernstig  0,031 

 
De WHO-cijfers vormen dus geen solide basis om beslissingen te nemen over de ziektelast 
van gehoorverlies. Bovendien: in de WHO-cijfers wordt gehoorverlies bij kinderen niet 
meegenomen en dus mogen er voor deze subgroep geen uitspraken worden gedaan.  
 
  



 
 

CVZ: WZN geeft gehoorverlies een gemiddelde ziektelastscore van 0,11.  
Klopt niet: CVZ moet volgens haar eigen criteria niet varen op een gemiddelde maar 
op hoogste ziektelast of uitsplitsen. Bovendien is onvoldoende duidelijk hoe dit 
gemiddelde tot stand is gekomen. 
CVZ laat ons weten dat de WZN-waarde van 0,11 een gemiddelde is, terwijl in het rapport 
staat dat geen beslissingen mogen worden genomen op basis van gemiddelden als 
subgroepen uit te splitsen zijn. Waarom wordt hier dan alleen het gemiddelde cijfer getoond? 
Opvallend daarbij is dat deze WZN-waarde onder het laagste cijfer van de WHO-waarde 
2004/2008 ligt voor gematigd tot (zeer) ernstig gehoorverlies. Het lijkt erop dat ook de licht 
slechthorenden (onder 35 dB of 41 dB gehoorverlies) zijn meegenomen, terwijl die in 
Nederland géén vergoeding voor hoorhulpmiddelen ontvangen. Dit is bovendien de grootste 
groep die de cijfers voor de gematigde en (zeer) ernstig slechthorenden enorm en dus 
onterecht beïnvloedt. 
Opvallend, als we WHO (2004/2008)- en WZN-cijfers vergelijken: de matig slechthorenden 
hebben een wegingsfactor van 0,12 (voor behandeling) en de (zeer) ernstige slechthorenden 
van 0,333. Na behandeling (lees aanschaf van hoorhulpmiddelen) dalen deze cijfers voor 
gematigd slechthorenden van 0,12 naar 0,04 en voor (zeer) ernstig slechthorenden van 
0,333 naar 0,12. Het zou toch niet zo zijn dat CVZ ook ziektelastscores na behandeling 
opvoert? Het zou absurd zijn om beslissingen over het vergoeden van hoorzorg en/of 
hoorhulpmiddelen te baseren op cijfers die de situatie na behandeling aangeven. Deze 
laatste cijfers geven eerder een indicatie van effectiviteit van behandeling aan. CVZ kaart 
zelf in het technisch rapport dan ook de vraag aan (Bijlage 1 pag. 2) ‘wat te doen met 
aandoeningen waarvan het beschikbare ziektelastgetal een gemiddelde is van de ziektelast 
voor, tijdens en na behandeling en waarbij het aannemelijk is dat behandeling een 
doorslaggevend verschil maakt op de ziektelast?’ 
Een ander probleem bij het hanteren van een gemiddeld ziektelastcijfer: naast gehoorverlies 
zijn er andere hooraandoeningen zoals tinnitus (oorsuizen), hyperacusis (overgevoeligheid 
voor geluid), ziekte van Ménière (draaiduizeligheid) en brughoektumor. In het rapport wordt 
alleen oorsuizen als andere hooraandoening meegenomen. Oorsuizen wordt gekoppeld aan 
mate van gehoorverlies in plaats van dat hier een onderscheid naar mate van oorsuizen 
wordt gemaakt. Een betere uitsplitsing naar soorten en de mate van diverse 
hooraandoeningen zou op zijn plaats zijn.  
Kortom: het gemiddelde WZN-cijfer biedt geen betrouwbaar alternatief voor de WHO-
zietktelastscores. CVZ biedt u al met al geen solide ziektelastcijfers om gehoorverlies juist te 
kunnen inschatten. 
 
CVZ: op hoorhulpmiddelen valt 143 miljoen te bezuinigen. 
Onjuist: CVZ baseert zich op cijfers uit 2011, terwijl in 2013 het budget voor 
hoorhulpmiddelen gehalveerd is. 
Er is heel veel veranderd in de hoorzorg, in de afgelopen jaren.  

• De afgelopen jaren is gewerkt aan triage’ door de audicien. Dat wil zeggen: een zodanige 
handelwijze (en bijbehorend niveau van kennis en vaardigheden) dat de audicien in staat 
is om bij grote groepen cliënten zelf te beoordelen of deze direct voor hoorzorg in 
aanmerking komen of moeten worden doorverwezen naar een kno-arts of audioloog. Dit 
voorkomt dat mensen onnodig een beroep doen op de duurdere tweedelijns zorg.  

• NVVS heeft afgelopen jaren veelvuldig gewezen op de vercommercialisering van de 
hoorbranche met prijsopdrijvingen tot gevolg. Het was ons een doorn in het oog dat 
financiële doelstellingen belangrijker waren dan het leveren van kwalitatieve goede 
hoorzorg. Wij zijn dan ook voorstander geweest van het invoeren van functiegerichte 
verstrekking. Als gevolg van het ingevoerde protocol zien wij de prijzen fors dalen. Wij 
onderzoeken overigens nog of ook de kwaliteit op niveau blijft. 



 
 

• Wij zijn het eens met de minister dat hoorzorg ook in de toekomst betaalbaar moet blijven 
en hebben daarom ingestemd met slechts 75% vergoeding en het heffen van een eigen 
bijdrage van 25% op hoortoestellen en tinnitusmaskeerders naast het eigen risico 
(hoewel wij voor kinderen nog steeds graag een vergoeding van 100% zouden willen 
zien).  

Al deze maatregelen hebben er toe geleid dat de kosten voor hoorzorg recent zijn gedaald. 
Deze ontwikkelingen heeft CVZ niet meegenomen in de cijfers rondom de voorgespiegelde 
kosten van hoorzorg. CVZ meldt in het rapport dat er een bezuiniging van 143 miljoen 
mogelijk is op hoorhulpmiddelen (Bijlage 3). Dat bedrag is verouderd: juist in 2012 is de 
overstap voorbereid naar een functiegerichte verstrekking, in combinatie met bijna een 
halvering van het totale budget voor hoorhulpmiddelen: in 2013 en daarna is vanuit de 
zorgverzekeringswet 88 miljoen beschikbaar voor hoorhulpmiddelen en 29 miljoen betalen 
mensen die een hoortoestel (al dan niet met tinnitusmaskeerder) aanschaffen zelf.  
 
Bovendien zal het schrappen van hoorhulpmiddelen leiden tot meerkosten op andere 
terreinen en ook binnen het VWS-budget, omdat er dan verschuivingen optreden:  

• Naar zwaardere vormen van zorg zoals het laten plaatsen van een CI in plaats van de 
aanschaf van een hoortoestel voor zeer ernstig gehoorverlies (kosten CI circa € 75.000,-, 
kosten hoortoestel € 1.250,- voor de zwaarste categorie) 

• Naar onderwijs voor de extra zorg voor slechthorende niet gerevalideerde kinderen 

• Naar uitkeringen voor slechthorenden die niet meer kunnen functioneren op hun werk 
Onderzoek van de Nationale Hoorstichting onder slechthorende volwassenen en een 
controlegroep laat zien dat slechthorenden vaker last hebben van o.a. : 

o Eenzaamheid 24% tegenover 14% bij controlegroep 
o Sociale isolatie 40% tegenover 25% bij controlegroep 
o Moeilijk vrienden maken 40% tegenover 15% bij controlegroep 
o Gebrek emotionele steun 45% tegenover 26% bij controlegroep 
o Buitengesloten uit familieleven 27% tegenover 12% bij controlegroep 

Ook deze effecten van niet-gerevalideerd gehoorverlies brengen kosten met zich mee, voor 
de maatschappij in het algemeen en voor de VWS-begroting in het bijzonder.  
Kortom: CVZ rekent zich rijk. Een groot deel van de bezuiniging zal teniet gedaan worden 
door verschuivingen in zorgvragen van (niet- of onvoldoende gerevalideerde) slechthorenden 
en verschuivingen naar budgetten ten laste van andere ministeries.  
 
De hoorbranche heeft al aanzienlijk bijgedragen aan besparingen op ’s Rijks financiën. Een 
nog grotere ingreep zal leiden tot verschraling van de hoorzorg en zal slechthorenden 
(opnieuw…) in de armen van de commercie drijven – een effect van het oude 
vergoedingssysteem, waar CVZ het alternatief van de functiegerichte verstrekking voor heeft 
geadviseerd en minister Schippers dit in 2012 heeft overgenomen.  
 
Wij roepen u daarom op om gehoorstoornissen direct te schrappen van de lijst met lage 
ziektelast. Voor nadere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens FOSS (Federatie voor ouders van slechthorende kinderen) 
NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) 
 
Drs. J. Beelen 
Directeur 


