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ACTIEPLAN DOELMATIGE 
HOORZORG VOOR MEER 

SLECHTHORENDEN
Het Actieplan doelmatige hoorzorg voor meer slechthorenden 
is positief ontvangen door de partijen in het hoorveld, maar 
ook door het Ministerie van VWS. Het leverde onlangs tijdens 
een Kamerdebat zelfs een compliment van de minister op. 

Uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek van SiRM blijkt 
dat er in Nederland zeker een half miljoen mensen zijn met 
minimaal 35 dB gehoorverlies die toch geen beroep doen 
op hoorzorg. Geschat wordt dat circa 80 procent daar wel 
baat bij zou hebben. Onbehandeld gehoorverlies leidt tot 
verlies van kwaliteit van leven, meer vermoeidheid, meer 
ziekteverzuim en op langere termijn tot sociale isolatie, 
eenzaamheid en zelfs achteruitgang van cognitieve func-
ties. Bovendien leidt die onbehandelde slechthorendheid 
tot hoge maatschappelijke kosten. Zonder hoorzorg zouden 
de maatschappelijke kosten van slechthorendheid circa 
5,8 miljard euro bedragen. Door het toenemend aantal 
ouderen nemen de kosten komende jaren verder toe. Bij 
de overhandiging van het eerste exemplaar van dit SiRM-
rapport aan het Ministerie van VWS stelde de toenmalige 
directeur-generaal de vraag of het veld zelf met een actie-
plan kon komen om meer slechthorenden van doelmatige 
hoorzorg te voorzien. Op verzoek van Specsavers heeft SiRM 
vervolgens in dialoog met een aantal deskundigen uit de 
branche een actieplan voor de hoorbranche opgesteld om 
onbehandelde slechthorendheid effectief en doelmatig te-
rug te dringen. Het gezamenlijke motto daarbij is ‘Blijf erbij 
horen, een leven lang’. Het actieplan onderscheidt daarvoor 
vijf fases in hoorproblematiek: geen verminderd gehoor, 
onbewust verminderd gehoor, ontkenning verminderd ge-
hoor, bewust van verminderd gehoor en behandeling van 
verminderd gehoor. Voor elke fase zijn doelen en acties ge-
formuleerd om het gewenste gedrag van de persoon met 
het gehoorverlies te stimuleren. Dat begint bijvoorbeeld 
bij goede preventie wanneer er (nog) geen sprake is van 
gehoorverlies en loopt tot goede informatie over de behan-

delmogelijkheden wanneer iemand zich bewust is van zijn 
gehoorverlies en de mogelijke gevolgen daarvan. Voor elke 
fase is ook aangegeven welke stakeholders daarvoor in ac-
tie moeten komen. Bij informatie en bewustwording kun je 
bijvoorbeeld denken aan een SIRE-campagne of hoortesten 
standaard opnemen bij periodieke gezondheidschecks bij 
ouderen. Bij voorlichting over behandelmogelijkheden kun-
nen huisartsen mogelijk een rol spelen. Wat opvalt, is dat er 
voor audiciens een actieve rol weggelegd is in elk van die 
vijf fasen. Dus zowel waar het gaat om preventie en goede 
voorlichting als om het verlenen van goede hoorzorg.

Het actieplan is onlangs gepresenteerd in de Dialoogtafel 
Hoorzorg, een initiatief van het Ministerie van VWS met 
als doel om samen met vrijwel alle organisaties en partijen 
(waaronder vertegenwoordigers van patiënten, audiciens, 
zorgverzekeraars, fabrikanten en de StAr) een gezamenlijke 
visie te ontwikkelen op de betaalbaarheid, toegankelijkheid 
en kwaliteit van hoorzorg. Alle deelnemende partijen rea-
geerden met grote instemming op het actieplan. Het was 
buitengewoon positief dat ook het Ministerie van VWS 
daarbij aangaf graag mee te doen met de verdere concre-
tisering en uitvoering. In het actieplan wordt voorgesteld 
om hiervoor een landelijke stuurgroep in het leven te roe-
pen die de praktische uitwerking van het actieplan moet 
aansturen. In die stuurgroep zouden dan alle betrokken ge-
ledingen moeten zijn vertegenwoordigd. De NVAB heeft al 
toegezegd daar graag aan mee te werken. ‘Een leven lang 
erbij horen’ is immers iets waar de NVAB-leden zich graag 
voor inzetten. 

Positief nieuws dus. Enthousiasme in het veld voor álle sta-
dia in hoorzorg, inclusief preventie. Een mooie klus voor al-
len die actief zijn in de hoorzorg.

Meindert Stolk, Voorzitter

NVAB PRAAT OVER…
nvab is woordvoerder en belangenbehartiger in de hoorbranche en staat 
voor toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van hoorzorg. nvab 
wil de positie van de audicien versterken. de vereniging praat over diverse 
(actuele) onderwerpen in ‘nvab praat over…’ en gaat in gesprek met mensen 
die wat te zeggen hebben over hoorzorg in ‘nvab praat met...’


