‘Vertrouwen in de
toekomst’
NVAB over het regeerakkoord

Houd kwalitatief goede hoorzorg
toegankelijk en betaalbaar
Kwaliteitsaudiciens sinds 1958

 info@nvab.nl

 +31 (0)13 59 44 768

Bezoekadres

Postadres

Reitseplein 1

Postbus 4076

5037 AA Tilburg

5004 JB Tilburg

 @HoorzorgNL

w w w . nv ab . nl

n v a b
Kwaliteitsaudiciens sinds 1958

www. nv a b . n l

In Nederland zijn ongeveer 1,4 miljoen mensen slechthorend. Onder meer door
vergrijzing zal dat aantal de komende jaren verder toenemen. Ongeveer de helft
van alle slechthorenden draagt een hoortoestel. Slechthorenden stellen het vaak
lang uit om een beroep te doen op hoorzorg.

KWALITEIT
Het regeerakkoord stelt:
“Niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit moet centraal staan bij de zorginkoop. Daartoe moeten
zorgaanbieders en verzekeraars verzekerden laagdrempeliger inzicht in de kwaliteit van het zorgaanbod
en de ingekochte zorg per polis geven.”

30% wacht zelfs langer dan vijf jaar met het aanschaffen van een hoortoestel. Dat is zorgwekkend. Onderzoeken

NVAB:

wijzen namelijk uit dat gehoorverlies kan leiden tot negatieve sociale en medische gevolgen, met hoge

•

Bij de zorginkoop moet kwaliteit centraal staan.

maatschappelijke kosten. Daarbij gaat het om sociaal isolement en arbeidsongeschiktheid, maar ook om

•

De vergoeding moet toereikend zijn om kwaliteit te kunnen bieden.

de vermindering van cognitieve vermogens. In het regeerakkoord stellen de vier coalitiepartijen dat het
‘uitgangspunt goede zorg is voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment’. Een uitgangspunt dat de

OPROEP

NVAB van harte onderschrijft en dat hopelijk ook blijft gelden voor de hoorzorg.

Waarborg dat verzekeraars een reële vergoeding betalen die kwaliteit mogelijk maakt. Bevorder dat
verzekeraars zo veel mogelijk dezelfde regels hanteren. Hoe uniformer de regels, hoe effectiever er

De audiciens die zijn aangesloten bij de NVAB werken dagelijks aan goede, betrouwbare en betaalbare hoorzorg.

gewerkt kan worden.

Wij vinden dat hoorzorg goed en laagdrempelig moet zijn voor elke slechthorende.

PREVENTIE

MEER ZORG NAAR DE EERSTE LIJN

Het regeerakkoord stelt:

Het regeerakkoord stelt:

Het regeerakkoord stelt:

“Er wordt een Nationaal preventieakkoord

“We zetten in op de beweging van meer zorg van de

“Veel mensen maken zich zorgen of de zorg

gesloten met patiëntenorganisaties,

tweede naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige

die zij nodig hebben er wel is en of zij die

zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten,

zorg. Dit leidt tot een afname van het beroep op de

kunnen betalen. Daar maken we werk van.”

sportverenigingen en -bonden, bedrijven en

tweedelijnszorg.”

GOEDE EN BETAALBARE ZORG

maatschappelijke organisaties.”

NVAB: Elke slechthorende heeft
recht op goede en betaalbare
hoorzorg, maar

NVAB: Investeren in voorkomen van
gehoorschade loont
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NVAB: De audicien is de eerste lijn in de hoorzorg
•

Erken de professionaliteit van de audicien en geef de
audicien nadrukkelijker de rol van eerstelijnzorger

Goede en tijdige hoorzorg beperkt kosten

waar het gaat om hoorzorg.

voorzieningen waarvoor patiënten een

en veel leed. Goede hoorzorg betekent

Dat voorkomt niet-noodzakelijke en veel duurdere

eigen bijdrage van 25% moeten betalen.

beter kunnen functioneren, minder ziekte

consulten van kno-artsen, audiologen en huisartsen.

Die eigen bijdrage is voor veel

en arbeidsongeschiktheid, minder cognitieve

slechthorenden nu al een financiële

achteruitgang en minder sociaal isolement.
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belemmering. Een verhoging van de btw

Dit bespaart hoge maatschappelijke kosten.

Beleg eerstelijns hoorzorg bij de audicien; de audicien kan

Hoorzorg is een van de weinige

voor complexe problematiek direct verwijzen naar kno-arts of

maakt die drempel nog hoger.
•

Daarom vragen wij
het nieuwe kabinet:

De coalitie presenteert trots dat de
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audiologisch centrum. Schrap regels die leiden tot

verhoging van het eigen risico met 15

Neem preventie van gehoorschade op in het

niet-noodzakelijke doorverwijzingen.

euro niet doorgaat, maar een btw-

Nationaal preventieakkoord.

verhoging maakt hoortoestellen en
andere hulpmiddelen tientallen euro’s
duurder.

OPROEP
Verlaag de eigen bijdrage om hoorzorg
toegankelijk te houden.
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bedrijven

