
Vergoeding hoortoestellen 

Heeft u een hoortoestel nodig?
In deze folder leest u meer over de vergoedingen van hoortoestellen



Welke audicien kies ik?
Zilveren Kruis heeft afspraken gemaakt met bijna alle audiciens over kwaliteit en prijs. 
Gecontracteerde audiciens vindt u via de Zorgzoeker op onze website.

Wanneer krijg ik een vergoeding voor mijn  
hoortoestel?
U krijgt vergoeding voor uw hoortoestel als er sprake is  
van een gehoorverlies van tenminste 35dB.

Wat is voor mij de beste hooroplossing?
Als uw gehoorverlies is vastgesteld, bepaalt uw audicien  
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.

Mag ik het hoortoestel eerst uitproberen?
Als u uw hoortoestellen heeft uitgezocht kunt u deze vrij-
blijvend uitproberen. Bent u tevreden over het hoortoe-
stel? Dan tekent u een tevredenheidsverklaring. Als het 
hoortoestel niet bevalt, maakt u samen met uw audicien 
een nieuwe keuze en geldt opnieuw een proefperiode. 
Bent u daarna nog niet tevreden, dan heeft u 2 mogelijk-
heden.
•  U overlegt met uw audicien of aanvullende hulpmidde-

len een oplossing bieden.
•   U overlegt met uw audicien of er sprake is van een  

bijzondere situatie. In dat geval laat u zich doorverwijzen 
naar een audiologisch centrum.

Welke hoortoestellen krijg ik vergoed?
U krijgt alleen vergoeding voor een hoortoestel uit de 
categorie 1 t/m 5.

Wat is mijn voordeel als ik kies voor een  
hoortoestel van een gecontracteerde audicien?
•  Jonger dan 18 jaar? Wij betalen het hoortoestel 

volledig. U betaalt namelijk geen wettelijke eigen 
bijdrage.

•  18 jaar of ouder? Wij vergoeden 75% van uw hoor-
toestel. U betaalt de wettelijke eigen bijdrage van  
25% zelf. 

•  Het wettelijke eigen risico en het vrijwillige eigen  
risico is niet van toepassing, 

•  U ontvangt het hoortoestel in bruikleen. U ontvangt 
altijd een nieuw toestel. 

•  Wij hebben afspraken gemaakt om uw hoortoestel  
te laten recyclen als deze aan vervanging toe is.

•  De vergoeding is inclusief vervanging van oorstukjes 
en reparaties van uw hoortoestel gedurende minimaal 
5 jaar.



Welke kosten moet ik zelf betalen? 
U betaalt de kosten voor een droogbox, batterijen, ver-
zekering, onderhoud, schoonmaak en de kosten voor een 
afstandsbediening zelf. 

Waar moet ik rekening mee houden als ik kies 
voor een niet gecontracteerde audicien? 
•  De vergoeding hangt af van uw polis. Deze vergoe-

ding is lager dan bij de gecontracteerde leveranciers. 
•  U betaalt een wettelijke eigen bijdrage van 25% van 

het gemiddeld gecontracteerd tarief.
•  De wettelijke eigen bijdrage is van toepassing vanaf 

18 jaar. Bent u jonger dan 18 jaar, dan is de eigen 
bijdrage niet van toepassing.

•  Vraagt de audicien een hoger bedrag dan de  
gecontracteerde tarieven van Zilveren Kruis voor  
de hoortoestellen? Dan betaalt u ook het verschil 
tussen die twee bedragen. 

•  Wij hebben geen afspraken gemaakt over vervanging 
en reparaties van uw hoortoestel. Wij vergoeden  
dit niet.

Wanneer krijg ik vergoeding voor een buitencategorie 
toestel (een toestel dat niet behoort tot categorie  
1 t/m 5)?
Als uw hoorprobleem niet opgelost kan worden met een 
hoortoestel uit categorie 1 t/m 5, stuurt uw audicien u door 
naar het audiologisch centrum. De audioloog test samen 
met u opnieuw verschillende hoortoestellen uit categorie 1 
t/m 5. Als uit deze testen blijkt dat uw hoorprobleem 
inderdaad niet op te lossen is met hoortoestellen uit 
categorie 1 t/m 5, dient uw audioloog een aanvraag voor 
vergoeding van een buitencategorie toestel bij ons in.
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Heeft u vragen? 

Wij staan u graag bij met raad en daad

Zilveren Kruis is Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht (KvK 06088185, AFM 12000646). 
Zilveren Kruis is Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300, AFM 12000647).

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? Geef het dan aan ons 
 door zodat wij de fout kunnen herstellen. Staan er onjuistheden in? Dan is Zilveren Kruis hiervoor niet aansprakelijk.  
Aan de inhoud van dit product of deze dienst kunt u geen rechten ontlenen.
 
Wilt u geen informatie ontvangen over onze producten of diensten? Meld dit dan schriftelijk bij Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK Leiden.

Kijk op zk.nl

Wilt u liever iemand persoonlijk spreken?
Klantenservice (071) 751 00 51
U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Schrijf naar 
Zilveren Kruis 
Postbus 444
2300 AK Leiden

Online declareren via Mijn Zilveren Kruis

Per post
Zilveren Kruis 
Afdeling Declaratieservice
Postbus 70001
3000 KB Rotterdam

http://zk.nl

