
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOORTOESTELLEN 

Keel-, Neus- en Oorheelkunde 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Inleiding 
U heeft van de KNO-arts een aanvraag meegekregen voor een 
hoortoestel (een gehoorapparaat) en een lijst van audiciens, 
deskundigen op het gebied van het aanmeten van 
hoortoestellen. In deze folder leest u meer over de gang van 
zaken rond het aanmeten van een gehoorapparaat en waarop u 
moet letten als u een dergelijk apparaat aanschaft. 
 

Bij de audicien 
Met de aanvraag voor een hoortoestel gaat u naar de door u 
uitgekozen audicien. Meestal maakt de audicien een afdruk van 
uw gehoorgang. Vervolgens meet hij u, volgens voorschrift van 
de KNO-arts en/of volgens uw wensen, een hoortoestel aan, 
dat u kunt uitproberen. 
 

Uitproberen 
Audiciens hanteren vaak een standaard proeftijd van 8 weken 
om meerdere hoortoestellen vrijblijvend uit te proberen – als u 
dat tenminste wilt. Tijdens de proefperiode probeert u het 
hoortoestel uit in uw dagelijks leven. Het is belangrijk om uw 
toestel in verschillende situaties uit te proberen, zoals thuis, op 
straat of op het werk. Maar ook als u tv kijkt of telefoneert. 
Probeer het toestel ook uit in gezelschap van één of vele 

personen en in al die overige situaties waarin u regelmatig 
terechtkomt. Op basis van uw ervaringen zoekt de audicien 
tijdens de proefperiode samen met u naar het meest geschikte 
toestel en de optimale afstelling daarvan. Soms blijkt het eerste 
hoortoestel dat u probeert niet te voldoen aan uw 
verwachtingen. Ga dan niet akkoord met het toestel, maar 
probeer een ander toestel. Soms moet u verschillende 
toestellen proberen om tot de beste keuze te komen voor uw 
gehoorverlies, omstandigheden en budget. Sommige audiciens 
staan toe dat, indien nodig, de proefperiode wordt verlengd.  
 

Vergoeding 
Vanaf 2013 vergoedt uw zorgverzekeraar 75% van uw 
hoortoestel, dit kan oplopen tot 100% afhankelijk van uw 
aanvullende pakket. De overheid heeft bepaald dat iedereen die 
een hoortoestel nodig heeft een eigen bijdrage van 25% 
betaalt. De maximale vergoeding geldt alleen als uw audicien 
een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Naast de eigen 



bijdrage is ook een verplicht eigen risico van toepassing. Dit 

bedrag geldt voor al uw zorgkosten en dus ook voor hoorzorg. 
Indien u dit bedrag nog niet heeft gebruikt voor andere 
zorgkosten, wordt dit in mindering gebracht op de vergoeding 
van uw zorgverzekeraar.   
 

Verschillende soorten 
Er zijn verschillende soorten hoortoestellen. Door de nieuwste 
technieken worden de hoortoestellen steeds kleiner, 
onopvallender en comfortabeler. 
 
'Achter het oor' hoortoestellen (AHO) 

Een ‘achter het oor’ hoortoestel draagt u onopvallend achter 
het oor. Een dun, doorzichtig slangetje verbindt het 
gehoorapparaat met een op maat gemaakt oorstukje in uw oor. 
Dit type is geschikt voor alle maten van gehoorverlies. 
 
‘In het oor' hoortoestellen (IHO) 
Bij een ‘in het oor’ hoortoestel bevindt het hele hoortoestel zich 
in het oorstukje. U draagt deze hoortoestellen in de 
gehoorgang. Dit type is geschikt voor matig gehoorverlies. 
Deze hoortoestellen zijn vaak minder zichtbaar, maar ook wat 
kwetsbaarder. De vrije doorgang van de gehoorgang kan 
enigszins belemmerd worden. Dat kan problemen geven bij 
mensen die meer transpireren. Ook wordt door de afsluiting 
van de gehoorgang soms het horen van de eigen stem als 
hinderlijk ervaren. Maar bij sporters of mensen die geregeld 
fietsen kan het een voordeel bieden (minder windruis). 
 

Een of twee hoortoestellen? 
Wanneer het gehoorverlies aan beide oren ongeveer gelijk is, is 
het advies om voor beide oren een hoortoestel te dragen. De 
voordelen hiervan zijn dat u beter richting kunt horen en dat er 
sprake is van een betere verstaanbaarheid in lawaaiige 

omgeving. 
 

Technische hoorhulpmiddelen 
Naast (of in plaats van) hoortoestellen kunt u allerlei technische 
hoorhulpmiddelen voor slechthorenden gebruiken. Er zijn vele 
soorten hulpmiddelen die het horen en/of communiceren 
vergemakkelijken: 



 Ringleiding/infrarood/FM 

 Waarschuwingssystemen 
 Weksystemen 
 Soloapparatuur 
 Luisterhulp 
 Vaste telefoon 
 Mobiele telefoon 
 Internet 
 Fax 
 Teksttelefoon 

 

Vragen? 
Wanneer u na het lezen van deze brochure vragen heeft, neem 
dan gerust contact op met uw audicien of eventueel met de 
polikliniek KNO-heelkunde. Telefoon 010-8930000, en vraag 
naar de polikliniek KNO. 
 
Voor verdere adviezen voor het kiezen van een hoortoestel of 
technisch hoorhulpmiddel kunt u ook www.hoorwijzer.nl 
raadplegen, de website van de Nederlandse Vereniging van 
Slechthorenden. 
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