Vergoedingen hoortoestellen 2019 in Nederland
Korte uitleg over de Nederlandse zorgverzekeringen.
Als je in Nederland woont of werkt ben je verplicht verzekerd voor basis
ziektekosten. Deze basisverzekering is zoals eerder aangegeven verplicht. De
vergoedingen uit deze verzekering zijn ongeacht bij welke maatschappij u
verzekerd bent voor iedereen hetzelfde. Ze zijn vastgelegd in de
zorgverzekeringswet.
Naast de basis verzekering kan men optioneel kiezen voor een aanvullend
pakket deze pakketten zijn bij iedere verzekeraar anders en zijn slechts een
aanvulling op de basis verzekering. Bij onafhankelijke websites zoals de
‘Zorgvergelijker’ van de Consumentenbond kan u makkelijk een vergelijk maken
tussen de aanvullende pakketten.
Hoorhulpmiddelen worden vergoed vanuit de basis verzekering. De basis
verzekering kent een verplicht eigen risico voor iedereen boven de 18 jaar. Dit
verplichte eigen risico is in 2019 € 385,-. Een verzekerde kan ervoor kiezen om dit
eigen risico te verhogen in ruil voor premie korting. Dit wordt een vrijwillig eigen
risico genoemd.
Het eigen risico is op vrijwel alle zorg uit de basis verzekering van toepassing met
uitzondering van een bezoek bij de huisarts. Dit betekend dat de eerste € 385,-aan kosten die voor vergoeding uit de basis verzekering in aanmerking komen,
door de verzekerde zelf betaald moeten worden. Het is een eenmalig eigen risico
per jaar dus voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Twee voorbeelden om inzicht te geven in de werking van het eigen risico.
Voorbeeld 1:
Meneer van Dam bezoekt zijn specialist in het ziekenhuis, de totale kosten
bedragen € 567,-. De zorgverzekeraar betaald de rekening aan het ziekenhuis en
stuurt meneer van Dam een rekening voor zijn eigen risico van € 385,-. Hiermee
is het eigen risico in één keer voldaan.
Voorbeeld 2: Meneer van Dam bezoekt zijn specialist in het ziekenhuis, de totale
kosten bedragen € 150,- De zorgverzekeraar betaald de rekening aan het
ziekenhuis en stuurt meneer van Dam een rekening voor zijn eigen risico van €
150,--. Hiermee is het eigen risico voor € 150,- voldaan. Er blijft dan nog € 235,‘openstaan’. Alle kosten die nog worden gemaakt en voor vergoeding in

aanmerking komen, worden in rekening gebracht bij de heer van Dam tot hij de
volledige € 385,-- heeft voldaan.
Heeft u gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico dan bent u uiteraard een
hoger bedrag verschuldigd.
Er wordt soms ook gesproken over een eigen bijdrage maar dit is iets anders als
het eigen risico. De eigen bijdrage wordt later in dit document nog toegelicht.
Hoorstoestellen en ‘maskeerders’ tegen oorsuizen (tinnitus) vallen onder de
categorie hulpmiddelen en deze worden vergoed uit de basis verzekering en
vallen daarmee ook onder het eigen risico. De vergoeding is afhankelijk van de
ernst van het gehoorverlies.
Het gehoorverlies moet ten minste 35db zijn, of er moet sprake zijn van ernstig
oorsuizen)
Om meer grip te krijgen op de kosten is er een keuzeprotocol hoorzorg
ontwikkeld door de zorgverzekeraars. Het protocol is gemaakt in samenwerking
met zorgverzekeraars, audiciens, wetenschappers, fabrikanten en
patiëntenvereniging NVVS. Het uitgangspunt is dat het hoorhulpmiddel aansluit
op de beperking van de verzekerde. Dus waar nodig een eenvoudige (veelal
goedkope) oplossing en een complexere duurdere variant waar nodig.
Dit is de reden dat hoortoestellen zijn ingedeeld in 5 categorieën . Categorie 1 is
zeer eenvoudig, en hoe hoger de categorie, hoe geavanceerder het toestel. Veel
zorgverzekeraars hebben overeenkomsten/contracten met audiciens en
fabrikanten met als doel de kosten zo laag mogelijk te houden.
De eigen bijdrage is iets anders als het eigen risico, maar wordt soms toch met
elkaar verward. Hierboven hebben duidelijk uitgelegd wat het eigen risico is, in
deze alinea lichten we het begrip eigen bijdrage verder toe. De eigenbijdrage is
een percentage dat men zelf moet betalen bij de aanschaf van een
(hoor)hulpmiddel. Voor 2018 is dit vastgesteld op 25% van de aanschafwaarde. U
betaald dus 25% van de aanschafwaarde van uw hoorhulpmiddel uit eigen zak.
Veel landelijk opererende audiciens hebben overeenkomsten met grote
fabrikanten en zorgverzekeraars, waardoor soms de indruk gewekt wordt dat
een andere mogelijkheid geen optie is. Veel mensen denken daardoor onterecht
dat er geen vergoeding mogelijk is, als u kiest voor een alternatief of een andere
leverancier. Maar gelukkig is dat niet het geval. Wij begrijpen ontzettend goed

dat het financiële plaatje erg belangrijk is als u een hoorhulpmiddel gaat
aanschaffen.
De Varibel hoorbril is een zeer geavanceerd hoortoestel en is kwalitatief
vergelijkbaar met de hoorhulpmiddelen die ook bij uw audicien niet gratis zijn.
Indien gewenst maken we een offerte op maat die u kan aanleveren bij uw
zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is verplicht om aan u inzichtelijk te maken
wat de vergoeding is, zodat u vóór aanschaf weet waar u aan toe bent.
De vergoeding is van verschillende zaken afhankelijk dus zal voor iedereen
anders zijn.
De vergoeding is afhankelijk van:
•

Een eventuele eerdere aanspraak op vergoeding voor hoorhulpmiddelen
in de afgelopen 5 jaar;

•

De indicatie (de ernst van de gehoorschade);

•

Het openstaande eigen risico;

•

Een eventuele aanvullende vergoeding uit het aanvullende pakket voor
bijvoorbeeld de eigen bijdrage.

Belangrijk! Wilt u vooraf weten waar u aan toe bent? Stuur dan voor aanschaf
onze offerte samen met uw audiogram en de ingevulde Amsterdamse vragenlijst
naar de zorgverzekeraar en vraag vooraf wat de vergoeding zal zijn.
De informatie die wij hebben gebruikt voor het schijven van dit document
hebben wij gevonden op de volgende websites van de rijksoverheid. Dit
document heeft betrekking op het Nederlandse zorgstelsel.
Bronnen:
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/h/hoorhulpmiddelen-zv
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/hoorapparaten/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/zijn-medische-hulpmiddelenopgenomen-in-het-basispakket

