Hoortoestellen
vergoeding 2022

ALLES OVER HOORTOESTELLEN
Heb ik recht op vergoeding?
U komt voor vergoeding in aanmerking voor een hoortoestel als er sprake is van een gehoorverlies van
tenminste 35dB. Hoortoestellen zijn hulpmiddelen. Deze zijn opgenomen in de basisverzekering. De
voorwaarden voor vergoeding zijn dan ook wettelijk vastgesteld en staan in het Reglement Hulpmiddelen .
Welke procedure volg ik?
Als uw gehoorverlies is vastgesteld, krijgt u een verwijzing van de KNO-arts of het audiologisch centrum.
Vervolgens gaat u naar een audicien. Deze bepaalt in overleg met u wat voor u de beste hooroplossing is.
U krijgt een hoortoestel dat past bij de categorie waarin u bent ingedeeld (categorie 1 t/m 5). De meeste
mensen hebben voor beide oren een hoortoestel nodig. Soms is één hoortoestel voldoende.
Welke zorgverlener kies ik?
Een overzicht van de door ons gecontracteerde zorgaanbieders vindt u hier. Een gecontracteerde
zorgaanbieder heeft veel voordelen. Zo hoeft u zelf geen aanvraag te doen en gaat de factuur direct naar de
zorgverzekeraar. Dit betekent ook dat u niets hoeft voor te schieten!
Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten?
Dan dient dit een StAr-geregistreerd audicien te zijn die werkt in een winkel met het keurmerk ‘De Audicien’
of een SEMH-erkende audicien. Let op, u vraagt in dit geval zelf toestemming aan voor aanschaf, vervanging
en reparatie!

BROCHURE
HOORTOESTELLEN

Op zoek naar de beste audicien?
Wij hebben een ruim aanbod van
gecontracteerde zorgaanbieders bij
u in de buurt die kwaliteit bieden!

Wat krijg ik vergoed?
Jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u een volledige vergoeding voor
hoortoestellen (categorie 1 t/m 5), (bi)cros zender en oorstukjes.
Bent u 18 jaar of ouder? Dan krijgt u een vergoeding van 75% uit
de basisverzekering. Let op, hier is het wettelijk eigen risico van
€ 385,- van toepassing.
De 25% wettelijke eigen bijdrage betaalt u zelf. Heeft u de
BGZC-Excellent aanvullende verzekering afgesloten?
Dan krijgt u een vergoeding voor deze eigen bijdrage tot
maximaal € 500,- per hoortoestel.
Geldt dit ook voor een buitencategorie toestel?
Kan uw hoorprobleem niet opgelost worden met een hoortoestel uit categorie 1 t/m 5?
Dan informeert uw audicien of u moet worden doorgestuurd naar het audiologisch centrum.
Kiest u echter zelf voor een buitencategorie toestel of voor een hogere categorie dan is vastgesteld? Dan
vergoeden wij de kosten tot de hoogte van het toestel waarvoor u een indicatie heeft. Het verschil in kosten
is voor uw eigen rekening. Let op: gaat u naar een niet-gecontracteerde audicien en kiest u zelf voor een
buitencategorie toestel? U krijgt het percentage van de, door u gekozen, basisverzekering. De tarieven vindt u
bij documenten en formulieren, onder het kopje ‘Niet-gecontracteerde zorg’ op de Aevitae website.
Wat is de gebruikstermijn?

Aanvullende of alternatieve
hulpmiddelen nodig op het gebied van
horen? Bijvoorbeeld een bijhorende
afstandsbediening, solo- apparatuur,
ringleidingen, infrarood-, FM-, of bluetoothapparatuur? Bekijk dan hier de vergoeding
in het Reglement Hulpmiddelen!
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U krijgt het hoortoestel en de (bi)cros zender als eigendom en kunt deze minimaal 5 jaar gebruiken. Is uw
hoortoestel of (bi)cros zender binnen 5 jaar aan vervanging toe? Dan heeft u een aanvraag nodig van het
audiologisch centrum.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brochure of kunnen
we u ergens bij helpen? U kunt bij ons terecht voor al uw
zorgvragen. We zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur
bereikbaar via telefoon, e-mail, online chat en daarnaast kunt
u gewoon zonder afspraak bij ons binnenwandelen!
Groet, Team Witte-Boussen.
Witte-Boussen Assurantiën B.V.
Mr. F.J. Haarmanweg 16
Postbus 201
4530 AE TERNEUZEN
Telefoon: 0115 61 83 44
Telefoon vanuit het buitenland: +31 115 61 83 44
E-mail: zorg@witteboussen.nl
Online: www.witteboussen.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

