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HOORTOESTEL KOPEN

TIJD VOOR EEN 
HOORTOESTEL?

ZO ZIT HET MET VERGOEDINGEN 
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TEKST FROUKE TAMSMA

GOED OM 
TE WETEN
*  De prijzen 

van identieke 
hoortoestellen 
verschillen van 
winkel tot winkel.

*  Voor hoortoe-
stellen geldt een 
eigen bijdrage 
van 25%.

*  Naast de eigen 
bijdrage is het  
eigen risico 
(€385) van toe-
passing.

*  Bij een niet-ge-
contracteerde 
hoorwinkel 
kun je met een 
verhoogde eigen 
betaling worden 
geconfronteerd.

*  Tot 18 jaar geldt 
een vergoeding 
van 100%.

*  Sommige hoor-
ketens geven 
flinke kortingen.

*  Check bij hoor-
winkel en zorg-
verzekeraar welk 
bedrag je zelf 
moet betalen.

De prijzen  
verschillen 
van winkel 
tot winkel

Er geldt een 
eigen bijdrage 

en eigen 
risico

Tot 18 jaar  
is de  

vergoeding 
100%

Wie op zoek is naar een hoortoestel, verdwaalt al 
snel in de afspraken, voorwaarden en uitzonderin
gen rond eigen bijdrage en vergoedingen. Voor je 
het weet, betaal je honderden euro’s te veel. Waar 
moet je op letten bij de aanschaf?

 Check van  
tevoren of de  
hoorwinkel een  
contract heeft met 
je zorgverzekeraar

Corinne Bronsink is sinds vorig jaar 
drager van een hoortoestel. ‘Bij de 
aankoop ontdekte ik dat veel hoor
winkels adverteren met het feit dat er 
een vergoeding is, ongeacht waar je 
bent verzekerd. Dat klopt wel, maar 
wat ze er niet bij vertellen is dat die 
vergoeding veel lager is als jouw 
zorgverzekeraar geen contract met 
hen heeft. Ik ontdekte dat gelukkig 
op tijd en heb de verkoper gezegd 
dat ik het onethisch vond dat ze hierin 
onvolledig was. Ze was het niet met 
me eens. Boos ging ik naar een ande
re winkel, maar daar verliep het niet 
anders. Ik denk dat veel klanten hier 
pas achter komen als ze de rekening 
krijgen. Het zijn vaak oudere mensen 
die een hoortoestel nodig hebben,  
en die zijn daar misschien minder  
op bedacht.’
Corinne Bronsink is niet de enige met 
deze ervaring. De Consumentenbond 
krijgt veel vragen van consumenten 
die compleet de weg kwijt zijn in het 
woud aan regelingen, afspraken en 
vergoedingen rondom hoortoestel
len en service, of die een onverwacht 
hoge rekening gepresenteerd kregen.  
Waar moet je op letten? We vergele
ken de voorwaarden van acht hoor
ketens: Beter Horen, Van Boxtel hoor
winkels, Hans Anders, HoorPartners, 
HoorProfs, Oorwerk, Schoonenberg 
en Specsavers. 

ERKEND AUDICIEN
Los van de kwaliteit van hoortoestel
len en service, komt de werkwijze  
van de acht ketens deels overeen.  
Alle acht zijn ze in het bezit van  
het keurmerk Erkend Audicien en  
hun  audiciens staan geregistreerd  
bij Stichting  Audicienregister. Ze 

 volgen ook allemaal het verplichte  
hoor protocol, opgesteld door 
Zorg verzekeraars Nederland. 
 Degenen met een gehoorverlies  
van ten minste 35 dB krijgen con  
form dit protocol een hoortoestel 
vergoed dat bij hun hoorproblemen 
past. Een hoormeting wijst uit in wel
ke van de 5 categorieën de klant een 
hoortoestel mag uitkiezen: categorie 
1 is er voor eenvoudige hoorklachten, 
categorie 2 voor iets minder een
voudige klachten en zo oplopend tot 
categorie 5 voor de meest complexe 
hoorproblemen. Wie een hoortoestel 
uit een hogere categorie kiest dan de 
hoormeting had uitgewezen, moet 
meer betalen. Bij sommige zorgver
zekeraars hoef je alleen de meerprijs 
te betalen, maar meestal verlangt de 
verzekeraar dat de klant de volledige 
rekening zelf betaalt. Wij vinden dat 
de klant alleen de extra kosten zou 
moeten betalen.
Buiten de genoemde 5 categorieën 
bestaat er een zogeheten Vrije Keuze 
Assortiment, met de modernste en 
vernuftigste apparaten. Deze komen 
niet voor vergoeding in aanmerking. 
Je kunt hiervoor onder voorwaarden 
wel via de Belastingdienst geld  >> 
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terugkrijgen; zie het kader links (de 
‘buiten categorie’). 
Onderhoudskosten zijn inbegrepen 
bij het bedrag dat verzekeraars per 
toestel betalen aan audiciens en 
behoren niet aan de klant te worden 
doorberekend.

PROEFPERIODE
De indeling in categorieën verloopt 
dus volgens een vast protocol, maar 
we kwamen ook opmerkelijke ver
schillen tussen hoorketens tegen.  
Zo loopt het aantal toestellen binnen 
één categorie waaruit een klant kan 
kiezen sterk uiteen: van minimaal 2  
bij Oorwerk tot minimaal 15 bij Hoor
Partners. 
Elke keten neemt een proefperiode in 
acht, opdat het hoortoestel uitgebreid 
kan worden getest en kan worden 

omgeruild als het slecht bevalt. De 
duur van de proefperiode verschilt.  
Bij HoorPartners, HoorProfs en Van 
Boxtel hoorwinkels is dat drie maan
den; Beter Horen en Specsavers hou
den acht weken aan. Veel hoorketens 
gaan flexibel met de proefperiode om, 
waardoor verlenging mogelijk is.
Als de klant een slecht bevallend 
hoortoestel terugbrengt, wordt zo’n 
exemplaar bij de meeste hoorwinkels 
altijd teruggestuurd naar de fabriek  
en niet door de hoorwinkel gerefur
bished (opgelapt). Schoonenberg en 
Oorwerk leggen gebruikte apparaten 
– na een grondige schoonmaakbeurt –  
soms wel terug in hun winkels.  
In het overzicht rechts staat onder 
andere de duur van de proefperiode 
en de minimale keuze aan toestellen 
per categorie per hoorketen. 
Voor hoortoestellen gelden normaal  
gesproken een wettelijke eigen bij
drage van 25% én het wettelijk eigen 
risico (in 2018 de eerste €385 aan 
zorgkosten). Verzekerden doen er 
goed aan van tevoren te checken of 
de hoorwinkel van hun keuze een 
zorgcontract heeft met hun zorg

‘Met alle regels, 
afspraken en 
 uitzonderingen 
wordt het onder-
hand erg ingewik-
keld om na te gaan 
hoeveel je voor een 
nieuw hoortoestel 
kwijt bent.  
Regelmatig ontdek-
ken consumenten 
pas dat er flink 

moet worden 
 bijbetaald als het 
hoortoestel al 
is  besteld en de 
rekening wordt 
opgemaakt.  
Of nog later, bij de 
verrekening met 
het eigen risico.  
Het is alsof je met 
een blanco cheque 
een wasmachine  

koopt en pas ach-
teraf hoort wat hij 
gekost heeft. Dat 
kan beter.  
Audicien en zorg - 
verzekeraar be-
horen de klant tot 
op de eurocent 
nauwkeurig voor 
te rekenen hoeveel 
er moet worden 
bijbetaald.’

FROUKE TAMSMA, REDACTEUR-
ONDERZOEKER ‘EERST BEREKENEN, 
DAN BESTELLEN’

Ingewikkeld om  
na te gaan wat je 

aan een hoortoestel 
kwijt bent

 Het aantal toestellen waaruit  
een klant kan kiezen binnen één  
categorie, loopt sterk uiteen tussen  
de hoorketens

DE ‘BUITEN- 
CATEGORIE’
Naast hoortoestellen 
uit de vijf standaard
categorieën zijn er zeer 
geavanceerde appara
ten op de markt. Die zijn 
bijvoorbeeld uitgerust 
met nieuwe techniek of 
met het meest natuurlijke 
geluid. Hoortoestellen 
uit dit zogenoemde Vrije 
Keuze Assortiment betaal 
je meestal volledig zelf.
Kies je zo’n hoortoestel 
omdat je vindt dat het 
geschikter is, bijvoorbeeld 
omdat het prettiger zit, 
dan zijn de kosten onder 
voorwaarden wel fiscaal 
aftrekbaar (onder ‘bijzon
dere ziektekosten’). 
Wil je een apparaat van de 
‘buiten categorie’ alleen 
omdat je het bijvoorbeeld 
mooier vindt, dan zijn de 
kosten niet aftrekbaar. De 
aftrekregeling geldt ook 
wanneer voor een hoor
toestel wordt gekozen uit 
een andere categorie dan 
de hoormeting had uit
gewezen.
Ga voor meer informatie 
naar: belastingdienst.nl.

MEER WETEN?
Zie hoorwijzer.nl en
stichtinghoormij.nl
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bijdrage te betalen, ongeacht bij 
welke zorgverzekeraar ze verzekerd 
zijn. Informeer dus altijd naar acties en 
voorwaarden en of een actie voor één 
of twee hoortoestellen geldt.

MINDER PASSEND
Verzekeraar CZ heeft veel audicien-
ketens gecontracteerd, maar legt ze 
wel een quotum op: per categorie 
mag maar een beperkt aantal toestel-
len worden verkocht. Dit moet voor-
komen dat er te veel dure toestellen 
over de toonbank gaan.  
Zit de audicien aan zijn taks, dan 
bestaat het risico dat de klant een 
hoortoestel uit een andere, minder 
passende categorie geadviseerd 
krijgt. Dat is niet toegestaan volgens 
het hoorprotocol, maar de vraag is 
hoe het wordt gecontroleerd. Het 
probleem kan zich met name aan het 
eind van het jaar voordoen. Stichting 
Hoormij, een platform voor en door 
slechthorenden, is om deze reden 
geen voorstander van zulke quota. 

Op hoorwijzer.nl kun je per zorg-
verzekering veel informatie vinden 
over gecontracteerde hoorwinkels 
en de voorwaarden bij vergoedingen 
(selecteer daarvoor bij Zoek & Kies: 
‘Verzekeringen’).
Het bedrag dat na aftrek van de eigen  
bijdrage van 25% overblijft, komt 
weliswaar voor vergoeding in aan-
merking, maar moet nog wel worden 
verrekend met het eigen risico. Heb 
je (een deel van) deze €385 nog niet 
aan andere zorg opgemaakt, dan zul 
je nogmaals de portemonnee moeten 
trekken. Met een vrijwillig verhoogd 
eigen risico kan dit zelfs oplopen  
tot €885.
Voor verzekerden van Zilveren Kruis 
die klant zijn bij Beter Horen of Hans 
Anders, geldt een uitzondering. 
 Zilveren Kruis heeft met deze hoor-
ketens afgesproken dat de aankoop 
niet ten koste van het eigen risico 
gaat. Dit voordeel geldt ook buiten 
actieperiodes. De hoorapparaten 
worden in bruikleen gegeven. <<

verzekeraar. Dit is niet altijd het geval,  
en dan loop je het risico op een 
 verhoogde eigen bijdrage, wat ook 
Corinne Bronsink uit het begin van dit 
artikel bijna overkwam. Dit geldt zowel 
voor naturaverzekeringen (waarbij de 
verzekeraar zorg inkoopt) als restitu-
tieverzekeringen (vrije-keuzepolissen). 
Soms is ook vooraf toestemming van 
de zorg verzekeraar nodig. 
Een rekenvoorbeeld. Voor een hoor-
toestel van €800 geldt een standaard 
eigen bijdrage van €200 (25%). Wie 
een naturapolis heeft en naar een 
niet-gecontracteerde hoorwinkel gaat, 
betaalt over de resterende €600 nog 
eens tussen de €60 en €210 (10 tot 
35%) zelf, afhankelijk van de polisvoor-
waarden. Aanvullende verzekeringen 
kunnen dekking geven voor (een deel 
van) de eigen bijdrage van 25%. Voor-
waarde hierbij kan zijn dat je naar een 
gecontracteerde audicien gaat.

GEWIEKST
Navraag bij de grootste zorgverzeke-
raars – CZ, Menzis, VGZ en Zilveren 
Kruis – leert dat alleen hoorketen 
Hans Anders in 2018 met alle vier een 
zorgcontract heeft. Andere hoorwin-
kels hebben contracten met maar 
twee of drie van de grote verzeke-
raars, maar wekken met gewiekste 
formuleringen op hun websites wel de 
indruk dat ze volledig gecontracteerd 
zijn. Zo hebben Schoonenberg en Van 
Boxtel hoorwinkels naar eigen zeggen 
‘afspraken met alle zorgverzekeraars’; 
HoorProfs spreekt van ‘samenwer-
king’. En blijkens de website van 
Oorwerk heeft deze keten weliswaar 
geen ‘contract’, maar wel ‘contact’ 
met alle zorgverzekeraars. Klanten 
hebben recht op duidelijke informatie 
over de contractering en de gevolgen 
voor de vergoeding, vinden wij.
Overigens geeft een aantal hoor-
ketens wel permanent of actiematig 
fikse kortingen. Bij Specsavers en 
Hans Anders bijvoorbeeld hoeven 
klanten dan helemaal geen eigen 

KETEN
AANTAL 

VESTIGINGEN PROEFPERIODE
MINIMAAL AANTAL 
TOESTELLEN PER 

CATEGORIE

BIEDT GEBRUIKTE 
TOESTELLEN AAN

Beter Horen 169 8 weken * 4 nooit

Hans Anders 118 2 maanden * 6 nooit

HoorPartners 25 3 maanden 15 nooit

HoorProfs 111 3 maanden * 3 nooit

Oorwerk 17 12 weken 2 soms

Schoonenberg 160 2 maanden * 3 soms

Specsavers 137 8 weken 3 nooit

Van Boxtel 60 3 maanden * 10 nooit

HOORKETENS VERGELEKEN

Peildatum: 3 augustus • Alle ketens bieden 5 jaar garantie op geleverde hoortoestellen • Oorwerk heeft  
17 vestigingen plus enkele ‘shop-in-shops’ • * Hierbij kan verlenging van de proefperiode voorkomen •  
Er zijn 5 categorieën voor gehoorproblemen; van eenvoudig (categorie 1) tot zeer complex (categorie 5). 
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden
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http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/
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