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Audined is in 2012 opgericht als onafhankelijke beroepsvereniging van audiciens in Nederland en 
geeft een stem aan bijna de helft van alle audiciens in alle geledingen van het vakgebied om mee te 
kunnen denken, praten en beslissen over vakinhoudelijke zaken.  
 
Over de taakinvulling van de audicien is lange tijd door branche, werkgevers, patiëntenverenigingen, 
ziektekostenverzekeraars, audiologische centra en KNO-artsen beslist zonder inspraak van de 
beroepsgroep zelf. De invoering en toepassing van het ZN-systeem, afgeleid van het beoogde 
hoorprotocol, hebben grotendeels vorm gekregen vóór de oprichting van AudiNed. Sinds haar 
oprichting heeft AudiNed relevante informatie en adviezen aangeleverd aan uitvoerende partijen. 
AudiNed maakt zich desondanks in toenemende mate zorgen over de kwaliteit van de hoorzorg als 
gevolg van de wijze waarop het hoorprotocol momenteel wordt toegepast. Voor audiciens biedt het 
systeem onvoldoende mogelijkheden om de slechthorende klant een hooroplossing te bieden 
waarmee hij of zij weer goed kan functioneren. 
 
De kritiek van AudiNed op het hoorprotocol laat zich als volgt samenvatten: 

1. AudiNed meent dat een verantwoorde uitoefening van het vak vereist dat de audicien op een 
verantwoorde manier de zorgvraag van de klant in kaart brengt. Hiervoor zijn in het NOAH-4 
protocol en het StAr-handboek duidelijke richtlijnen opgenomen die veel meer omvatten dan 
een vragenlijst. 

2. ZN eist dat een ingevulde Amsterdamse Vragenlijst wordt gebruikt als leidraad bij de keuze 
van een hoortoestel. Een vragenlijst met gesloten vragen zal echter veelal ongeschikt zijn om 
de individuele zorgvraag van een slechthorende vast te stellen. De individuele zorgvraag en 
de behoeften van de slechthorende komen regelmatig niet aan de orde in deze vragenlijst. 

3. De Amsterdamse Vragenlijst dient, zonder hulp van anderen, door de klant te worden 
ingevuld. In de praktijk blijkt regelmatig dat vragen onvoldoende worden begrepen. Niet alle 
vragen zijn voor elke slechthorende relevant. De audicien heeft niet de mogelijkheid om 
vragen toe te voegen of aan te passen zodat duidelijker wordt welke problemen er worden 
ervaren door de slechthorende.  

4. Er is geen formele training geweest voor de afname en interpretatie van de Amsterdamse 
Vragenlijst. Door de mislukte introductie van het digitale portaal wordt de audicien ook geacht 
zelf de ingevulde Amsterdamse Vragenlijst te interpreteren. De audicien heeft hiervoor echter 
nooit de benodigde kennis tot zich kunnen nemen. 

5. Doordat het voor de audicien niet mogelijk is om de Amsterdamse Vragenlijst te interpreteren 
is het ook niet mogelijk om te komen tot een correcte indeling van de slechthorende in de 
categorie waaruit het hoortoestel gekozen dient te worden.  

6. Bij de keuze voor een optimale hooroplossing dient het zorgvuldig vaststellen van de 
zorgvraag, op basis van de Veldnorm hoortoestelverstrekking, versie maart 2013 leidend te 
zijn. De huidige systematiek legt echter onevenredig veel gewicht op de uitslag van de 
Amsterdamse Vragenlijst. Andere onderzoeken die de audicien uitvoert, zoals een medische 
en psychosociale anamnese, de otoscreen en het audiometrisch onderzoek kunnen niet 
meegenomen worden in de beslissing voor de keuze van een hooroplossing. 

7. Het huidige systeem van koppeling van de uitslag van de Amsterdamse Vragenlijst met de 
eigenschappen van hoortoestellen is onbevredigend en gaat voorbij aan de expertise van de 
audicien. Als specialist in de hoorzorg is hij bij uitstek geschikt om de juiste features te kiezen 
om de klachten van de slechthorende optimaal te verbeteren. 

8. AudiNed staat niet afwijzend tegenover het idee van het koppelen van de zorgvraag aan 
zorgoplossing, maar is van mening dat dit pas in de praktijk kan worden toegepast nadat 
werkzaamheid en effectiviteit zijn aangetoond. 



9. Audiciens zullen altijd ruimte moeten houden om de individuele klant optimaal te bedienen en 
weer uitzicht te bieden op functieherstel. In het huidige systeem worden hiervoor teveel 
drempels opgeworpen. 

10. Als een slechthorende een andere of meer geavanceerde hooroplossing nodig heeft dan de 
audicien in het huidige systeem ter beschikking staat, kan de audicien de slechthorende niet 
tegemoet komen. Alleen als de klant bereid is de totale kosten van de hoorzorgoplossing voor 
zijn rekening te nemen is een geschikte oplossing mogelijk. 

11. Bij de eindcontrole van een hoortoestelaanpassing wordt nogmaals de Amsterdamse 
Vragenlijst afgenomen. Door onvoldoende scholing in de werking van de Amsterdamse 
Vragenlijst en het ontbreken van criteria om verandering van de problematiek van de 
slechthorende te beoordelen, is de Amsterdamse Vragenlijst op dit moment geen goed 
instrument om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de hoortoestelaanpassing. 
Audined ziet graag dat objectieve metingen zoals vrije veld spraak, en in situ metingen als 
eindcontrolemetingen meer waardering krijgen bij de beoordeling van de kwaliteit van een 
hoortoestelaanpassing 

12. AudiNed vraagt van haar leden dat zij zich houden aan de regels die met de verschillende 
partijen op het gebied van de hoorzorg zijn opgesteld. AudiNed vraagt dan ook aan alle 
partijen die zich geconformeerd hebben aan het NOAH-4 protocol en de Veldnorm uitsluitend 
te werken volgens de daar beschreven normen. Vertrouwen dat iedereen zich houdt aan de 
gezamenlijk opgestelde regels is een van de pijlers waarop een goede hoorzorg gebaseerd 
dient te zijn. Signalen uit het werkveld wijzen er op dat dit niet altijd het geval is. 


