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Voorstel nieuw vergoedingsysteem hoortoestellen door Tweede Kamer 
 
Deze week is er door politieke partijen gediscussieerd over de in het Lente-akkoord 
aangekondigde maatregelen in de gezondheidszorg. Eén van die maatregelen is een 
nieuw vergoedingsysteem voor hoortoestellen: hoortoestellen blijven in het 
basispakket, worden functiegericht verstrekt en de slechthorende betaalt een eigen 
bijdrage van 25%. De NVVS draagt dit nieuwe systeem een warm hart toe. Minister 
Schippers kreeg de nodige vragen over dit nieuwe systeem maar uiteindelijk bleken er 
geen grote bezwaren tegen de maatregel. Minister Schippers komt rond half juli met de 
definitieve uitwerking, zodat zorgverzekeraars en audiciens voldoende tijd hebben om 
het nieuwe systeem per 1 januari 2013 te laten ingaan. 
 
Het nieuwe systeem in een notendop  

• Hoortoestellen blijven in de basisverzekering 

• Hoortoestellen zullen ‘functiegericht’ verstrekt gaan worden. Aan de hand van een 
protocol (waar de NVVS nauw bij betrokken is) wordt gekeken welk hoortoestel je als 
slechthorende nodig hebt, gezien je gehoorverlies en de omstandigheden waarin je 
wilt functioneren. Complex waar dat nodig is, eenvoudig waar dat kan.  

• Slechthorenden gaan een eigen bijdrage van 25% betalen.  
 

Waarom de NVVS positief is over deze nieuwe regeling  

• Het ‘functiegericht verstrekken’ zorgt dat hoortoestelverstrekking in principe 
gebaseerd gaat worden op kwaliteit: je krijgt wat je nodig hebt – niet meer, niet 
minder. De zorgvraag wordt leidend. Deskundigen vullen samen met de NVVS de 
laatste details in van het protocol dat de basis gaat vormen voor deze 
verstrekkingwijze. 

• De eigen bijdrage van 25% maakt een toestel voor grote groepen eindgebruikers een 
stuk betaalbaarder. Dat is in deze tijden grote winst. Het ‘nul euro’-toestel verdwijnt 
weliswaar: een toestel dat volledig door de basisvergoeding wordt gedekt. Maar een 
bijbetaling van  € 1.000 of meer (per stuk – en de meeste mensen hebben twee 
toestellen) zal in het nieuwe systeem tot het verleden behoren.  

• Bovendien: als je als slechthorende wilt bijbetalen voor een speciaal kleurtje of een 
afstandbediening (terwijl daar geen functionele indicatie voor is), is dat volgens 
zorgverzekeraars mogelijk.  

• Zoals minister Schippers letterlijk zei in het debat: ‘Er zit een hoop lucht in deze 
markt’. Het nieuwe systeem geeft zorgverzekeraars de ruimte om hun regierol en 
inkoopkracht in te zetten. Dat zal spannend worden voor veel audicienbedrijven maar 
zal er uiteindelijk toe leiden dat er doelmatiger met het beschikbare overheidsbudget 
zal worden omgegaan. Die regierol stimuleert de ‘hoormarkt’ tot transparantie en 
samenwerking vanuit effectiviteit en kwaliteit. De regierol van zorgverzekeraars 
stimuleert samenwerking over de beroepsgroepen heen, met een scherp oog voor 
kwaliteit, efficiency, effectiviteit en transparantie. 

Kortom: het nieuwe systeem zorgt dat de slechthorende goede hoorzorg krijgt voor een 
realistische prijs. Het nieuwe systeem leidt bovendien tot beheersing van de kosten voor de 
slechthorende. 
 
Kritische kanttekeningen 
De NVVS plaatst ook kritische kanttekeningen bij de maatregelen. 

• Het nieuwe verstrekkingsysteem wordt ingevoerd met gelijktijdig een bezuiniging van 
27 miljoen op het totale budget voor hoorhulpmiddelen. Audicienbedrijven en 
hoortoestelfabrikanten hebben al voorgerekend dat daarmee het budget met meer 
dan 50% wordt gereduceerd. Maar die berekeningen zijn inclusief de ‘lucht’ waar 



Schippers aan refereert. Maar toch: deze bezuiniging kan een wissel trekken op de 
beoogde kwaliteit van hoorzorg. De NVVS zal samen met betrokken partijen in de 
hoorzorg daarom nauwgezet gaan monitoren of de kwaliteit wel op orde blijft. 

• Gaan zorgverzekeraars de audiciens en hoortoestelfabrikanten niet te veel afknijpen? 
Leidt dit systeem niet tot verschraling omdat zorgverzekeraars te weinig (financiële) 
ruimte bieden? Dat risico is aanwezig. Zorgverzekeraars zullen met elkaar de 
concurrentie aangaan over wat ze aan hoorzorg bieden. De één zal voor kwaliteit 
gaan, de ander gaat zich misschien als ‘prijsknaller’ profileren. De NVVS zal samen 
met betrokken partijen in de hoorzorg een systeem opzetten om de zorgverzekeraars 
kritisch te volgen in hun beleid. 

• Er zijn stemmen opgegaan om bij kinderen alle kosten te vergoeden en geen eigen 
bijdrage van 25% te vragen, gezien het grote belang van een goed gehoor voor taal-, 
cognitieve en sociale ontwikkeling. Ook voor kinderen gelden in principe de voordelen 
van het nieuwe systeem, zoals hierboven beschreven. Maar de NVVS zal samen met 
ouder-vereniging FOSS kritisch volgen of het nieuwe systeem niet toch onbedoeld 
gaat leiden tot te hoge financiële drempels: voor alle slechthorenden of specifiek voor 
ouders van slechthorende kinderen.  
 

Lobby NVVS succesvol 
De NVVS heeft er in de aanloop naar deze week van politieke debatten, stevig voor gepleit 
om hoortoestellen in het basispakket te houden en volgens het nieuwe systeem te gaan 
verstrekken. Rond de beslissende gesprekken over het Lente-akkoord heeft de NVVS met 
succes geprotesteerd tegen het voornemen om hoortoestellen uit het basispakket te 
schrappen. Mede dankzij de acties van de NVVS is het voorstel voor functiegerichte 
verstrekking nu ongeschonden door de Tweede Kamer gekomen.  
De uitkomst van al deze politieke discussies is de meest gunstige variant. Functiegerichte 
verstrekking met een eigen bijdrage van 25% is veel beter dan het huidige systeem en ook 
veel beter dan opties als het hoortoestel uit het basispakket, verstrekking via de WMO of 
geen vergoeding meer bij ouderdomsslechthorendheid. Maar ook het nieuwe systeem kent 
risico’s en keerzijden: elk voordeel heeft z’n nadeel. De NVVS zal de nieuwe ontwikkelingen 
daarom kritisch blijven volgen en een constructieve bijdrage blijven leveren aan het beste en 
meest rechtvaardige systeem voor alle slechthorenden. 
 
Meer informatie op www.nvvs.nl. 


