Informatie vergoedingen Hoortoestel en Hoorhulpmiddelen 2013

Nieuw Vergoedingssysteem 2013
In 2013 is er een een nieuw vergoedingssysteem voor hoortoestellen. In 2012 bestond de vergoeding uit
een vast basisbedrag.
In 2013 krijgt men vanuit de ‘functiegerichte verstrekking’ dat hoortoestel dat men nodig heeft om optimaal
te kunnen functioneren en betaalt men daarvan 25 procent zelf.

Vergoedingsvoorwaarden
De voorwaarden om in 2013 voor vergoeding van een hoortoestel of een hoorhulpmiddel in aanmerking te
komen zijn:
Een hoortoestel wordt vergoed als het gemiddelde verlies bij de frequenties 1000, 2000 en 4000
Hz aan het slechste oor 35 dB of meer is, of bij ernstige tinnitus.
Hierdoor komen ook mensen met een eenzijdig gehoorverlies voor vergoeding in aanmerking.
Bijzondere individuele zorgvragen.
Voor bijzondere situaties (met name kinderen met taal-/spraakproblemen) is er in de wet een
uitzonderingsartikel opgenomen waarmee de mogelijkheid is opengehouden om toch hulpmiddelen te
verstrekken aan verzekerden die niet aan de criteria van 35dB of ernstige tinnitus voldoen, maar die door
individuele omstandigheden wel aangewezen zijn op deze hoorhulpmiddelen.

Hoogte van de Vergoeding
Hoortoestel
Voor een hoortoestel geldt een eigen bijdrage van 25%.
Dmv het afsluiten van aanvullende verzekeringspolissen kan men voor een hogere vergoeding in
aanmerking komen.
Aanvullende hoorhulpmiddelen
Aanvullende hoorhulpmiddelen worden 100% vergoed.
Aanvullende hoorhulpmiddelen (zoals soloapparatuur, wek- en waarschuwingssysteem, ringleiding etc.)
worden 100% vergoed als u deze volgens het protocol nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren.

Functiegerichte aanspraak
De keuze voor het hoortoestel (en/of andere hoorhulpmiddelen) gaat plaatsvinden op basis van
functiegerichte aanspraak: een eenvoudige oplossing waar dat kan, een complexe oplossing waar dat
nodig is.

UWV
Het UWV zal geen vergoedingen meer verstrekken voor hoortoestellen of andere meeneembare
hoorhulpmiddelen die nodig zijn voor werksituaties. U kunt nog wel bij het UWV aankloppen voor
voorzieningen als (schrijf- of gebaren-)tolkuren. Uw werkgever kan aankloppen voor niet meeneembare
hoorhulpmiddelen in uw werkomgeving, zoals akoestische aanpassingen van werkruimtes.
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Vragen
Wanneer u vragen heeft over het nieuwe vergoedingssysteem dan kunt u de volgende internetsite
raadplegen: www.hoorwijzer.nl, vraagbaak, veelgestelde vragen, vergoedingen.
Mocht u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag, dan kunt u uw vraag stellen aan Oorakel. Dit kan
telefonisch of via de email.
De contactgegevens van Oorakel zijn:
Oorakel Informatie en Advies
Westeinde 128
2512HE Den Haag
Tel: 070-3848308
Email: info@oorakel.nl
Internet: www.oorakel.nl
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