Vergoedingen aanvullende hoorhulpmiddelen 2018
Roger en Comfort Audio solo-apparatuur

Vergoedingsmogelijkheden
In Nederland vergoedt de zorgverzekeraar de solo-apparatuur volledig vanuit de basisverzekering en
het wordt vrijwel altijd in bruikleen verstrekt* zodat dit niet ten koste gaat van het eigen risico. Het
UWV biedt sinds 2013 geen mogelijkheid meer voor vergoeding, dit ligt nu geheel bij de
zorgverzekeraar.
Criteria voor vergoeding
(1) Een gehoorverlies van 35 dB HL Fletcher Index op het slechtste oor
(2) Een voorschrift van een audioloog of KNO-arts ** met daarin een motivatie waarom het
hoortoestel/CI/BAHA niet voldoet en bij welke activiteit dit een probleem met spraakverstaan
geeft.
(3) Een audiogram (gehoortest) niet ouder dan 6 maanden
Dat zijn de enige criteria. Vóór 2013 moest men nog werkzaam zijn of een opleiding volgen om voor
vergoeding in aanmerking te komen, maar dat is niet meer zo (al zijn dat wel nog altijd de meest
voorkomende redenen voor aanvraag aanvullende hoorhulpmiddelen).
Zo kan solo-apparatuur ook ter voorkoming van sociaal isolement vergoed worden***. Of als een
slechthorende een partner met een zeer zwakke stem heeft. Essentieel is een goede motivatie door
de voorschrijver, waarin duidelijk blijkt waarom een primair hulpmiddel (een hoortoestel) alleen niet
voldoende is. Een uitleg bij welke activiteiten solo-apparatuur ingezet wordt en hoe is daarbij
noodzakelijk.
Vergoeding van meerdere microfoons (zenders)
Als een basisset (1 microfoon) niet voldoet, dan is het mogelijk om meerdere microfoons vergoed te
krijgen. In dit geval is het belangrijk om aan te geven waarom één microfoon niet voldoende is en een
tweede exemplaar (of meer) nodig is/zijn. Zo kan bijvoorbeeld een extra tafelmicrofoon gebruikt
worden voor vergaderingen of voor een koppeling met een vaste telefoonaansluiting.
Vervanging/uitbreiding van uw solo-apparatuur
De 5-jaars termijn is vervallen. U kunt aanspraak maken op een nieuwe set als uw huidige set niet
meer voldoet. Dit betekent dat als uw huidige set nog adequaat is en technisch goed functioneert, u
geen recht heeft op een vervangende set en uw huidige set dus mogelijk langer dan 5 jaar gebruikt
moet worden. Als blijkt dat uw set niet meer adequaat is door gewijzigde omstandigheden
(bijvoorbeeld in uw werk), dan kunt u een speciaal verzoek indienen bij uw zorgverzekering voor
vroegtijdige vergoeding. Dit zal wel goed gemotiveerd moeten worden door uw audioloog of KNOarts**.
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Alle labels van Multizorg leveren in eigendom
Coöperatie VGZ en de Friesland accepteren alleen recept van een audioloog.
Niet mogelijk bij Ditzo en de Amersfoortse
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