
 

 

Kenmerk:  

Betreft: 
  

Houten, 19 juli 2013 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Hierbij vragen wij u – mede namens alle ondertekenaars – om reparatie van de 

regeling vergoedingen van hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de 

hoorfunctie (voor zover er sprake is van een revalideerbaar oor met ten minste een 

verlies van 35 dB of ernstig oorsuizen) voor kinderen tot 18 jaar.  

Wij verzoeken u om voor kinderen tot 18 jaar, zo mogelijk met terugwerkende 

kracht vanaf 1 januari 2013, GEEN eigen bijdrage van 25% te vragen, maar deze 

hulpmiddelen voor deze groep 100% te vergoeden. 

 

Toelichting: 

Aanleiding tot dit verzoek is de constatering van klinisch-fysici audiologen 

verbonden aan audiologische centra dat ouders van diverse slechthorende en 

dove kinderen sinds de invoering van de 25% eigen bijdrage per 1 januari 2013 

toch maar afzien van de aanschaf van hoortoestellen voor hun kind. Dit gaat ten 

koste van de primaire auditieve ontwikkeling c.q. het auditief functioneren, dat van 

essentieel belang is voor de taalontwikkeling, de cognitieve en de sociale 

ontwikkeling van kinderen. Juist in de voor hun ontwikkeling cruciale levensjaren, 

beschikken zij niet over adequate hoorrevalidatie. Bovendien kan het niet 

gebruiken van hoortoestellen tot gevaarlijke situaties leiden voor deze  kinderen, 

bijvoorbeeld bij deelname in het verkeer en bij alarmeringen.  

Daarbij is Nederland het enige Europese land waar kinderen gelijk gesteld worden 

aan volwassenen waar het gaat om vergoedingen van hoortoestellen. In landen 

om ons heen is de overheid ruimhartiger met de vergoeding voor slechthorende en 

dove kinderen.  
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Globale kosten gemoeid met deze reparatie: 

Er zijn in Nederland circa 4.000 slechthorende en dove kinderen in de leeftijd t/m 

17 jaar die een hoortoestel dragen. Een hoortoestel gaat circa 5 jaar mee, dus 

jaarlijks heeft een vijfde van het totaal aantal kinderen meestal twee nieuwe 

toestellen nodig.  De gemiddelde eigen bijdrage per hoortoestel ligt momenteel 

(zonder rekening te houden met aanvullende verzekering) op circa € 175,-. 

De totale kosten op jaarbasis die met deze reparatie gemoeid zijn, schatten wij dan 

ook in op 800 x 175 x 2 = € 280.000.  

 

Daar tegenover staat dat  deze maatregel besparingen oplevert ten gevolge van 

minder leer- en sociale problemen of onderprestatie en uitval op school. Ook 

binnen het VWS-budget kan deze maatregel een substitutie-effect voorkómen: bij 

zeer ernstig gehoorverlies komen  ouders immers voor de keuze te staan van 

ofwel de aanschaf van een hoortoestel met 25% eigen bijdrage voor hun kind ofwel 

het geheel vergoed implanteren van een cochleair implantaat, waarvan de kosten 

voor het zorgbudget worden geschat op € 75.000,- per implantaat. Geld mag in 

deze keuze volgens ons geen rol spelen. Ook het aanschaffen van een hoortoestel 

moet tot de mogelijkheden behoren.  

 

Wij dringen aan op een spoedig besluit en worden hiervan graag op de hoogte 

gebracht.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens FOSS, SH-Jong, FODOK, Jongerencommissie, Plotsdoven, 

Nationale Hoorstichting, kno-vereniging, vereniging audiologische centra FENAC, 

klinisch-fysici audiologen verenigd in NVKF, vereniging audicienbedrijven NVAB, 

vereniging hoortoestelfabrikanten GAIN 

 

 

 

Drs. J. Beelen 

Directeur NVVS 


