
Antwoord op al uw vragen over hoortoestellen, 
audiciens, vergoedingen (en nog veel meer)

Hoorwijzer.nl

Waar vind ik een goede audicien? Welke van de door de audicien aanbevolen 

hoortoestellen moet ik kiezen? Wat vergoedt een zorgverzekeraar? Wat te doen 

als ik niet tevreden ben over het toestel? Welke ervaringen hebben anderen?

De website Hoorwijzer.nl is er voor iedereen die een hoortoestel (of ander 

hoorhulpmiddel) nodig heeft. Op Hoorwijzer.nl vindt u antwoorden op allerlei 

vragen rondom de aanschaf van een hoorhulpmiddel.

“Dankzij Hoorwijzer.nl 
vond ik een prima 
audicien en kon ik 
meebeslissen welke 
hoortoestellen ik 
wilde aanschaffen.”



Onafhankelijke informatie
Moderne hoortoestellen zijn geavanceerde mini-
computers met enorm veel instelmogelijkheden. 
Naast hoortoestellen zijn er allerlei aanvullende 
hoorhulpmiddelen, zoals soloapparatuur, 
speciale telefoons, wek- en waarschuwingssy-
stemen.Voor advies en aanschaf kunt u terecht 
bij één van de ruim 800 audicienvestigingen in 
Nederland. Ook hoorspecialisten als een kno-
arts en/of audiologisch centrum spelen een rol 
bij de aanschaf. Kortom: er valt veel te kiezen… 
Hoorwijzer.nl maakt u wegwijs in alle mogelijk-
heden die er zijn. Hoorwijzer.nl biedt als enige 
in Nederland onafhankelijke informatie over 
hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen, 
kosten, vergoedingen, hoortests en hoorspeci-
alisten. Bovendien laten wij als enige partij de 
ervaringen zien van anderen met hun audicien, 
hoortoestel of verzekering. 

Tips en handige hulpmiddelen
Behalve veel informatie, geeft Hoorwijzer.nl u 
ook nuttige tips en praktisch materiaal. Van een 
checklist om het intakegesprek bij de audicien 
voor te bereiden tot aan een dagboek om uw 
ervaringen bij te houden in de proefperiode van 
een hoortoestel. Hoorwijzer.nl geeft een com-
pleet overzicht van alle verkrijgbare hoortoestel-
len en legt in duidelijke taal uit welke functies 
er op een toestel kunnen zitten. Zo kunt u de 
door uw audicien aanbevolen hoortoestellen 
goed met elkaar vergelijken. Na het invullen van 
uw audiogram kunt u achterhalen of een hoor-
toestel qua bereik past bij uw gehoorverlies. 
Probeer het zelf: Hoorwijzer.nl is zo compleet 
dat u bijna alle informatie kunt vinden over het 
verstrekken en aanmeten van hoorhulpmid-
delen. Mocht u het antwoord niet direct vinden, 
doe dan een beroep op ons expertpanel.
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De NVVS heeft Hoorwijzer.nl speciaal opgezet 
om helder op een rij te zetten wat er te kiezen 
valt als u een hoortoestel of ander hoorhulp-
middel nodig heeft. U zoekt zelf wat voor 
u bruikbaar is: onafhankelijke informatie, 
basiskennis over hoortoestellen of ervarin-
gen van anderen. Hoorwijzer.nl kan uw eigen 
ervaringen – over hoortoestellen, audiciens en 

zorgverzekeraars – goed gebruiken. U kunt deze 
ervaringen zelf invullen op de site. Zo bouwt de 
NVVS samen met u aan een uitgebreid overzicht 
van gedegen en onafhankelijke informatie. 
Nieuwsgierig?  
Kijk vandaag nog op www.hoorwijzer.nl of bel 
met de NVVS voor nadere informatie. En van-
zelfsprekend bent u welkom als lid of donateur!

Wat heeft Hoorwijzer.nl u te bieden?

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

Dé belangenvereniging voor iedereen met hoorproblemen 
– ook voor de antwoorden op uw vragen over hoortoestellen!

Fax (030) 261 66 89
Teksttelefoon (030) 261 76 77
info@nvvs.nl  www.nvvs.nl

www.hoorwijzer.nl


