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HOGE WAARDERING VOOR DESKUNDIGHEID AUDICIENS, MAAR EINDCONTROLE EN REPARATIES 

KUNNEN BETER 

 

Audiciens werden in 2012 met name gewaardeerd om hun bejegening en deskundigheid, maar er 

is wel verschil tussen de ketens. De algemene waardering liep uiteen van een 7,3 tot een 9,2.  

Verbeteringen zijn mogelijk op het gebied van eindcontrole en reparaties. Eén op de vijf mensen 

die een hoortoestel heeft aangeschaft in 2012 had graag uit meer merken en modellen willen 

kiezen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau NIVEL op 

initiatief van verzekeraars en stichting HoorProfs. De resultaten zijn te bekijken via 

www.hoorwijzer.nl de site van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden NVVS.  

 

Ervaringen met 333 audicienvestigingen  vergeleken  

Er zijn door Achmea, CZ en Coöperatie VGZ ruim 47.000 cliënten uitgenodigd om twee vragenlijsten 

in te vullen; één over de audicien en één over het aangeschafte hoortoestel. De netto response is 

21% (9.429 cliënten). Er zijn uiteindelijk333 audicienvestigingen met elkaar vergeleken.  

 

Er zijn ook vergelijkingen gemaakt tussen ketens, te weten: Beter Horen, Hoorpartners, HoorProfs, 

Schoonenberg Hoorcomfort, Hans Anders, Specsavers, Streukens Hooroplossingen, Van Boxtel 

hoorwinkels, waarbij de vrijgevestigde audiciens aangesloten bij Hoorprofs als één keten werden 

beschouwd.  

 

In de vragenlijst over de audicien zijn over 5 thema’s vragen gesteld, namelijk over bejegening, over 

onderhoud en reparaties, over de snelheid en bereikbaarheid over deskundigheid hoortoestellen en 

over deskundigheid hoorzorg. Verder is er een aantal vragen gesteld over bereikbaarheid en service.  

 

Resultaten 

Wat gaat goed 

Er is gekeken naar de 5 aspecten die door de gehele populatie als het beste zijn ervaren. Voor bijna 

alle respondenten was de audicien altijd beleefd en handelde deze de betaling goed af (bij beiden is 

97% van de maximaal te behalen 100%). Ook konden de metingen in een aparte ruimte plaatsvinden 

bij 97% van de respondenten en volgens 95% is de audicien met de auto goed bereikbaar. Verder 

geeft 95% van de respondenten aan dat er geen tegenstrijdige informatie is gegeven. 

 

Wat kan beter 

Er is ook gekeken naar de 5 aspecten die door de gehele populatie als het slechtste zijn ervaren. Ruim 

één op de vier respondenten geeft aan dat er geen eindcontrole heeft plaatsgevonden om te 

bepalen of het hoortoestel goed is afgesteld. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde spraak-

verstaan-test (met nazeggen van woorden). Slechts 29 % van de respondenten geeft aan dat de 

audicien die heeft uitgevoerd in de afgelopen vijf jaar. 

Een op de vijf respondenten geeft aan liever meer soorten/merken/typen hoorstoestellen uit 

geprobeerd te hebben dan het geval was. Cliënten weten  meestal niet welk merk hoortoestel zij 

dragen. 

 

Bij 27% van de respondenten heeft het hoortoestel in de afgelopen 5 jaar een reparatie gehad. 

Slechts 38% daarvan kreeg een vervangend hoortoestel tijdens reparaties.  



 
 

 

Grote variatie in algemene waardering van de verschillende audicienvestigingen 

Op basis van de aanbevelingsvraag (Zou u de audicien bij uw vrienden en familie met hoorproblemen 

aanbevelen) kan de Net Promotor Score (NPS) berekend worden. Hiervoor wordt het aantal 

‘criticasters’) afgetrokken van het aantal ‘promotors’. Ook hier variëren de scores aanzienlijk.  De 

gemiddelde NPS was 61%, waarbij de beste score 100% en de slechtste score 8% is. Het gemiddelde 

eindcijfer van de audicien varieert van een 7,3 tot een 9,2. Op www.hoorwijzer.nl kunt u bij 

‘zoek&kies een audicien’ zien welke cijfers aan vestigingen zijn toegekend. 

Verschillen tussen ketens 

De grootste verschillen tussen de 8 groepen audiciens (ketens) die zijn vergeleken vinden we bij de 

thema’s Onderhoud en reparaties en Deskundigheid hoorzorg. Bij onderhoud en reparaties ligt dat 

aan de verstrekking van een vervangend hoortoestel. Het percentage dat altijd een vervangend 

hoortoestel krijgt tijdens een onderhoudsbeurt varieert van 16% tot 55%. De scores op 

Deskundigheid Hoorzorg variëren van 78% tot 96% gemiddeld, waar met name de deskundig op het 

gebied van andere hooraandoeningen dan slechthorendheid  zoals oorsuizen (tinnitus), 

draaiduizelingen (Ménière) en overgevoeligheid voor geluiden (hyperacusis) voor verbetering vatbaar 

is.  

 

Verschillen tussen groepen 

Cliënten met een gehoorverlies van 0-60 dB (tot matig gehoorverlies) ervaren betere bejegening, 

snelheid bij onderhoud en reparaties, bereikbaarheid en deskundigheid op het gebied van 

hoortoestellen dan cliënten met een zwaar gehoorverlies van 61 dB of meer, maar hebben minder 

goede ervaringen met onderhoud en reparaties dan cliënten met een gehoorverlies van 61 dB of 

meer. 

 

Cliënten die aangeven overgevoelig te zijn voor bepaalde geluiden, ervaren significant slechtere 

deskundigheid van de audicien op het gebied van hoortoestellen dan cliënten die dat niet zijn. 

Cliënten die aangeven last te hebben van oorsuizen (tinnitus) ervaren significant slechtere 

bejegening en deskundigheid op het gebied van hoorzorg dan cliënten die aangeven daar geen last 

van te hebben. 

 

 

Volgens CQI-methodiek 

De meting is uitgevoerd in de periode mei-juli 2012
1
. De meting heeft plaatsgevonden met de 

Consumer Quality Index, dé methode om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze ervaringen in 

de zorg te meten.   

                                                           
1
 Kanttekeningen 

De responsgroep kent iets minder vrouwen dan de non-responsgroep (44% versus 49%) en de leeftijd in de responsgroep ligt significant 

lager dan in de non-responsgroep (69,8 jaar in de responsgroep versus 75,1 jaar in de non-responsgroep). Bij de interpretatie van de 

resultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat de gegevens uit deze meting geen representatief beeld van de gehele 

populatie hoeven te geven. De onderlinge vergelijking is nog steeds, zonder verlies aan betrouwbaarheid, mogelijk. De resultaten per 

vestiging kunnen gebaseerd zijn op relatief lage aantallen en geven zodoende slechts een indicatie. 

 



 
 

 

Patiëntenervaringen tellen mee bij de zorginkoop en bemiddeling door zorgverzekeraars.  

Met een CQ-index is de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten op een 

gestandaardiseerde manier in kaart te brengen. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van 

patiënten met de zorg en wat zij belangrijk vinden. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat 

de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat 

rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun 

vertegenwoordigers. Zorgverzekeraars willen de ervaring van de patiënt ook meenemen bij de 

zorginkoop en/of bemiddeling voor hun verzekerden. De CQ-index is hiervoor een geëigend 

instrument. De systematiek van de CQ-Index is ontwikkeld  op initiatief van Agis samen met de 

andere zorgverzekeraars georganiseerd in Stichting Miletus, door het NIVEL, in samenwerking met de 

afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC onder auspiciën van het Centrum Klantervaring Zorg.  

 

Noot voor de redactie 

 

Contactpersoon 

Caroline van Weert, directeur Stichting Miletus, Telefoon 030 6988320, www.stichtingMiletus.nl 

Zie ook de websites van de aangesloten zorgverzekeraars en zie www.hoorwijzer.nl voor de 

resultaten op vestigingsniveau. 

 


