
 � Flits/ tril: Uw zorgverzekeraar geeft u de keuze 
tussen een flitspakket incl. wekker met trilkussen 
of een trilpakket incl. wekker met trilkussen. 

 � Afhankelijk van uw woonsituatie kunnen er 
meerdere deurbelzenders vergoed worden. 
(intercom) 

 � Per woonlaag heeft u recht op 1 rookmelder, met 
een maximum van 2 per huishouden.  

 � Voor ouders met kinderen wordt ook een 
babyfoonzender vergoed. 

 � De pakketten zijn bespreekbaar met de monteur 
wanneer hij u bezoekt. 

 � Het is mogelijk om een basispakket uit te breiden 
met diverse aanvullende hulpmiddelen. 

Bereikbaarheid en Veiligheid



 

Vergoedingen 2019
Er zijn verschillende regels voor het vergoeden van hoorhulpmiddelen. De belangrijkste punten hebben 
we hieronder voor u op een rijtje gezet. Zo kunt u gemakkelijk zien waar u aan dient te voldoen om voor 
de vergoedingen in aanmerking te komen. 

Om onderstaande hoorhulpmiddelen vergoed te krijgen dienen wij te beschikken over een audiogram met 
een functioneel voorschrift van de KNO arts of audioloog. 

Wek- en waarschuwingssystemen
 � Gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB aan tenminste één oor (bij 1000, 2000 en 4000 Hz).
 � Functioneel voorschrift van de KNO arts of audioloog.
 � Audiogram niet ouder dan 1 jaar. 

 � In het functioneel voorschrift dient duidelijk een reden van gebruik omschreven te worden.
 � Het systeem wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
 � Voor VGZ verzekerden geldt dat bij een gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB ook de Triage 
audicien het wek- en waarschuwingssysteem functioneel mag voorschrijven.  

 � Voor CZ verzekerden geldt dat het audiogram niet ouder mag zijn dan 9 maanden. Tot 55 dB gehoorverlies is 
 er naast een functioneel voorschrift van een KNO-arts of audioloog ook een duidelijke motivatie nodig. Hieruit 
 moet blijken waarom een voorziening noodzakelijk is en waarom voorzieningen uit de reguliere handel niet 
 voldoen. Hiernaast dient te worden aangegeven welke voorzieningen tot dusver zijn gebruikt.

 � Voor Zilveren Kruis en Caresq verzekerden geldt dat bij een gemiddeld gehoorverlies vanaf 60 dB op het beste oor ook 
de audicien het wek- en waarschuwingssysteem mag voorschrijven. 

Ringleiding/ Infrarood/ FM
 � Gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB aan tenminste één oor (bij 1000, 2000 en 4000 Hz).
 � Functioneel voorschrift van de KNO arts of audioloog.
 � Audiogram

 � In het functioneel voorschrift dient duidelijk een reden van gebruik omschreven te worden.
 � De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar, kijk voor meer informatie op www.multicaresystems.nl.
 � Voor Zilveren Kruis verzekerden geldt dat de ringleiding ook voorgeschreven mag worden door de Triage audicien. 

Solo-apparatuur
 � Gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB aan tenminste één oor (bij 1000, 2000 en 4000 Hz). 
 � Functioneel voorschrift van de KNO arts of audioloog.
 � Audiogram 

 � In het functioneel voorschrift dient duidelijk een reden van gebruik omschreven te worden. Een reden van gebruik kan 
als volgt omschreven worden; het volgen van klassikaal onderwijs, het verrichten van betaald of onbetaald werk en ter 
voorkoming van sociaal isolement. 

 � De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar, kijk voor meer informatie op www.multicaresystems.nl. 

Indien u meer informatie wenst met betrekking tot o.a. de levertijden, kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens.
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