
De aandachtspunten  
 
Hieronder een nadere toelichting op de punten die naar aanleiding van de meldingen 
extra aandacht hebben gekregen of nog (moeten) krijgen.  
 
(Bi)cros-hoortoestellen vergoed! 
Snel opgelost is de onduidelijkheid rondom (bi)cros-hoortoestellen. Begin 2013 wezen 
verzekeraars de vergoeding van deze toestellen voor mensen die éénzijdig doof zijn soms 
af. NVVS heeft aangedrongen op duidelijkheid en CVZ (College voor zorgverzekeringen) 
heeft deze duidelijkheid gegeven: (bi)cros-toestellen vallen wel degelijk onder de regeling. 
Voortaan vergoeden verzekeraars ook deze toestellen voor 75%.  
 
Extra zorgvraag voor complexe situaties 
Mensen met complexe situaties kunnen, nadat zij twee keer een hoortoestel op proef hebben 
gehad waarover zij ontevreden zijn, een beroep doen op een ‘extra zorgaanvraag’. Van 
belang daarbij is dat de reden waarom u een ander toestel nodig heeft goed wordt 
omschreven. NVVS heeft verzekeraars opgeroepen ruimhartig om te gaan met deze ‘extra 
zorgvragen’. Juist omdat het systeem nieuw is, kunnen we leren van deze aanvragen. 
Bovendien heeft de NVVS bij de zorgverzekeraars aangedrongen om deze ‘extra zorgvraag’ 
niet alleen door audiologen te laten indienen, maar ook door audiciens.  

Verzekeraars hebben de extra zorgaanvraag nu in hun beleid opgenomen en accepteren nu 
ook aanvragen van audiciens. Maar in de praktijk blijven de extra zorgaanvragen uit. Hoe 
kan dit? De NVVS pleit voor een onderzoek.  

Weet in welke categorie u bent ingedeeld! 
Opvallend is dat de meeste mensen niet weten in welke categorie men is ingedeeld en dus 
uit welke toestellen men kan kiezen. De indeling van de hoortoestellen zou openbaar moeten 
zijn, zodat wij deze op Hoorwijzer.nl kunnen publiceren en u als slechthorende een 
weloverwogen keus kunt maken. Door protest van fabrikanten tegen deze indeling, mag dat 
echter nog niet. Geen goede zaak, vindt NVVS. Hoortoesteldragers hebben recht op 
transparantie! 

Keuze van audicien  
Veel klachten die binnenkomen gaan  over het feit dat sommige zorgverzekeraars met een 
beperkt aantal audicienbedrijven een contract hebben. Op zichzelf mogen verzekeraars dit 
doen, mits zij hun verzekerden daarover tijdig en goed informeren. De NVVS heeft diverse 
klachten ontvangen van verzekerden die begin 2013 beter geïnformeerd hadden willen 
worden en die vinden dat de verzekeraar duidelijker moet aangeven dat zij wel naar een niet-
gecontracteerde audicien kunnen gaan, maar dan een lagere vergoeding ontvangen.  

Keuze in toestellen 
Op het Hoorwijzer-meldpunt van de NVVS komen ook klachten binnen over gebrek aan 
keuzemogelijkheden. Mensen hebben soms het gevoel dat er maar één merk en model 
hoortoestel wordt aangeboden en er daarmee niets te kiezen valt. Een beperking in 
keuzemogelijkheden kan samenhangen met de nieuwe werkwijze. Met de invoering van het 
protocol is immers ook een forse bezuiniging doorgevoerd. Dat kan voordelen voor u als 
slechthorende hebben, omdat u minder betaalt voor uw hoortoestel. Maar het kan er 
tegelijkertijd toe leiden dat een audicien u minder mogelijkheden kan aanbieden. Hoewel 
verzekeraars in hun inkoopbeleid vaak afspraken met audiciens maken over het aantal 
merken waaruit een slechthorende moet kunnen kiezen, lijkt het beleid nu te veel in het 
voordeel van audiciens die kiezen voor ‘dozenschuiven’ en dan vooral dozen van één merk. 
Dat kan en mag niet het effect zijn van het nieuwe systeem. Analyse van o.a. de meldingen 
op Hoorwijzer.nl moet snel uitwijzen of er voldoende keuzemogelijkheden zijn om 
slechthorenden adequaat te helpen. 



Bijbetalen 
U wilt om een niet-medische reden een hoortoestel uit hogere categorie en bent bereid het 
verschil met de vergoeding waar u recht op heeft bij te betelan.  De meeste verzekeraars 
staan bijbetalen niet toe. De kans is dan immers aanwezig dat we weer terecht komen in de 
situatie van de vorige regeling, waarbij mensen soms onnodig dure hoortoestellen 
geadviseerd kregen. Verzekeraars aangesloten bij MultiZorg staan bijbetalen soms wel toe. 
Menzis heeft besloten in 2014 ook bijbetalen onder strikte voorwaarden toe te staan.  

In 2013 aangesloten bij MultiZorg: ASR, De Amersfoortse, Ditzo, DSW, Eno, Energiek, 
Holland Zorg, ONVZ, PNO, Salland, Stad Holland, VvAA, Zorg en Zekerheid. 

Nazorg 
Sommige audiciens bieden u een prijzig nazorgcontract aan en dat terwijl verzekeraars de 
nazorg vaak al in hun inkoopcontracten met audiciens hebben geregeld. Onder het 
aangeboden extra contract vallen dan bijvoorbeeld een droogbox en batterijen. Mensen 
vragen zich af of ze daar niet te veel geld voor moeten betalen. NVVS adviseert u inderdaad 
kritisch te blijven. Een nazorgcontract is niet verplicht. 

 

Zie ook: http://www.hoorwijzer.nl/vraagbaak/veelgestelde-vragen/stappen-in-aanschaf-
hoortoestel.html?categorie=1  


