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De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is al meer dan
vijftig jaar de brancheorganisatie voor alle kwaliteitsaudicienbedrijven
in Nederland. NVAB-leden werken continu aan goede, betrouwbare en
betaalbare hoorzorg, die voor iedereen toegankelijk is.
De NVAB is de belangenbehartiger voor haar leden. De vereniging bestaat uit een pluriforme mix van
ketenbedrijven en zelfstandige audiciens, die constructief en transparant werken aan toegankelijke en
kwalitatief goede hoorzorg voor elke slechthorende. Om dit te realiseren gaat zij de dialoog en samenwerking
aan met verschillende belanghebbenden en professionals in de Nederlandse ‘horen’-markt. Daarbij voert
de NVAB gesprekken met onder meer KNO-artsen, de beroepsvereniging van audiciens, zorgverzekeraars,
patiëntenorganisaties en de politiek.

Met de groeiende groep
van ouderen en het gegeven
dat bijna iedereen in zijn/
haar leven te maken krijgt
met slechthorendheid, staan
de leden van de NVAB voor
drie belangrijke pijlers in het
aanbieden van hoorzorg:

Kwaliteit
De slechthorende wordt in de bedrijven van de NVABleden, geholpen door gediplomeerde en gecertificeerde
triage-audiciens, die professionele hoorzorg bieden.
Deze audiciens laten zich jaarlijks bijscholen en volgen
doorlopend aanvullende trainingen en cursussen om
kwaliteitsaudiciens te blijven, nu en in de toekomst.
De NVAB streeft er naar dat slechthorenden zo veel
mogelijk door de audicien geholpen kunnen worden en
dat overbodige doorverwijzingen worden voorkomen.
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De NVAB-leden bieden goede hoorzorg met hulp van de
modernste technologieën en innovaties. Ook dat draagt
er aan bij dat de kosten beheersbaar blijven.
En zo kunnen slechthorenden ook in de toekomst blijven
rekenen op toegankelijke, betaalbare en kwalitatief
hoogwaardige hoorzorg met een goede service. 
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