
Keuzeprotocol ZN



Bepaling van 
beperkingen en noden
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Beperkingen – 6 Aspecten 
(3 harde – 3 zachte aspecten)

Vragenlijst
(Amsterdamse Vragenlijst + enkele 

aanpassingen)

Beperkingen – 3 Aspecten

Via Audiometrische tests
(die hoe dan ook uitgevoerd worden)

Doestelling:

Reële specifieke behoeften van de 
eindgebruiker

<->

Haalbare doelstelling ifv beperking

Doelstelling:  

Gekend profiel van de klant (beroeps 
en andere activiteiten)



Vragenlijst – Intake info
->  Beperkingen

Verstaan in 
ruis

Verstaan in 
stilte

Horen
(Detectie)



Vragenlijst 
-> Beperkingen
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+ +



Metingen - Audiometrie
Beperkingen

Horen
(Audibility)

Verstaan in 
stilte

Verstaan in 
ruis



Beperkingen
(Audiometrische verificatie)
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Beperkingen <> Doelstelling
Verstaan in 

stilte

Horen
(Audibility)

Verstaan in 
ruis



Beperkingen <> Doelstelling
Verstaan in 

stilte

Horen
(Audibility)

Verstaan in 
ruis



Van beperkingen & doelstelling -> 
features & aanpassing HT
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Features         &           Aanpassing 
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Features & Aanpassing -> 
Verbetering -> Punten

Verstaan in ruis

Verstaan in stilte

Horen
(Audibility)

Lokaliseren
(Centrale Verw

erking)

Ruistolerantie
(Verm

oeidheid –
Stressgevoelig)

Focus
(Aandacht –

Cognitie -Discrim
inatie)

Robuust model :  Klaar voor evolutie – punten voor bewezen features 
(meer evidence -> meer punten // meer effect -> meer punten)
Getest op > 1000 Hoortoestellen
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Features & Aanpassing -> 
Verbetering -> Punten

Tijds-intensief

Features        &       Aanpassing 



Beperkingen <> Doelstelling => Verbetering



Doelstelling: 
Individuele noden & profiel
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Doestelling:

Reële specifieke behoeften van de 
eindgebruiker

<->

Haalbare doelstelling ifv beperking

Doelstelling:  

Gekend profiel van de eindgebruiker 
(beroeps en andere activiteiten)



Wat is adequaat?

Over-adequaat Onder-adequaat

Gemiddelde
reële 

behoeften

Gemiddelde
reële 

behoeften

Adequaat

Gemiddelde
reële 

behoeften

Te duur Veel klachten

Match

Max

Max Max



Wat als het niet lukt?
• Indien het niet lukt een slechthorende te helpen met het vastgestelde puntenaantal voor 

adequaatheid zijn er 2 mogelijkheden.  
1. Er is sprake van een bijzondere zorgvraag. Objectief kan worden aangetoond 

(aanvullende testen – bijkomende gegevens) dat het niet mogelijk is om de 
slechthorende binnen de gestelde beleidskaders te voorzien van een adequaat 
functionerende hooroplossing. Voorstel is om dit per casus voor te leggen aan de 
zorgverzekeraar en te vragen om een besluit te nemen. 

2. De slechthorende wenst een meer dan adequate voorziening. Het is aan de 
zorgverzekeraar om hier beleid op te maken. 

– Mogelijke variaties: 
a) Geen bijbetaling toestaan 
b) Bijbetaling toestaan 
c) Restitutie voor het adequaat gedefinieerde toestel 
d) Vergoeding uit de aanvullende verzekering
e) Een mix van BCD 



Wat als het niet lukt?

Normale automatische flow

Bijzondere zorgvraag / Over-Adequate aanvraag
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