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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester en
mr. H.A.J. Kroon)

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker,
tegen
Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar, in
deze vertegenwoordigd door One Underwriting Health B.V. te Eindhoven.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 11 februari 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna:
de commissie) verzocht te bepalen dat (i) de ziektekostenverzekeraar zijn zorgplicht jegens
verzoeker heeft geschonden en dat (ii) de ziektekostenverzekeraar is gehouden een vergoeding toe
te kennen voor de hoortoestellen die verzoeker heeft aangeschaft (hierna: het verzoek).

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de commissie bij brief van 1 mei 2019 zijn standpunt kenbaar
gemaakt. Een afschrift hiervan is op 2 mei 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Bij brief van 6 juni 2019 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:
2019025297) aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht en geadviseerd tot afwijzing van
het verzoek. Een afschrift is op 6 juni 2019 aan partijen gestuurd.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. De ziektekostenverzekeraar is, ondanks
dat hij hiervoor is uitgenodigd, niet ter zitting verschenen. Verzoeker is op 12 juni 2019 gehoord.

2.5.

De aantekeningen van de hoorzitting en de door verzoeker voorgedragen pleitnota zijn op
14 juni 2019 aan het Zorginstituut gestuurd. Bij brief van 25 juni 2019 heeft het Zorginstituut de
commissie medegedeeld dat het voorlopig advies als definitief kan worden beschouwd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten
op basis van het IAK Zorg Plan Natura (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen Comfort Plus en IAK Ziekenhuis Ontzorg Pakket (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 11 augustus 2018 aan verzoeker medegedeeld dat de
door hem aangeschafte hoortoestellen niet voor vergoeding in aanmerking komen op grond van de
zorgverzekering en/of de aanvullende ziektekostenverzekering.

3.3.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij
e-mailbericht van 19 september 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker medegedeeld
zijn beslissing te handhaven.

201801603, pagina 3 van 6

3.4.

Artikel 4 van de zorgverzekering bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden aanspraak op
hulpmiddelen bestaat. De aanspraak op hoortoestellen is nader beschreven in de artikelen 2.7 en
4.4.1 van het 'Reglement Hulpmiddelen 2018' van de ziektekostenverzekeraar. Hulpmiddelenzorg
is naar aard en omvang geregeld in artikel 2.9 Bzv. De aanspraak op hoortoestellen is nader
uitgewerkt in artikel 2.10 Rzv.
Artikel 8 van de aanvullende ziektekostenverzekering bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden
recht bestaat op een vergoeding voor de eigen bijdrage van een hulpmiddel. De toepasselijke
verzekeringsvoorwaarden en wetgeving staan in de bijlage bij dit bindend advies.

3.5.

Bij e-mailbericht van 12 juni 2018 heeft de audiologie-assistent namens het audiologisch centrum
(ACE) aan verzoeker medegedeeld:
"Uw vraag naar het ACE is helder. Zoals tijdens het laatste contact besproken, kan het ACE geen
goedkeuring verstrekken over een buitencategorietoestel, omdat we een relevante meerwaarde
moeten kunnen aantonen van een buitencategorie t.o.v. twee eerder geprobeerde hoortoestellen uit
de database (cat 3-5). (...)"

3.6.

De behandelend klinisch fysicus audioloog heeft bij e-mailbericht van 26 september 2018 aan
verzoeker medegedeeld:
"(...) Ik heb reeds eerder verklaard dat de Bernafon Zerena 5 een geschikt toestel is voor uw
gehoor, maar het toestel is inderdaad niet gecategoriseerd in de database. Het argument van
uw zorgverzekeraar snijdt dus hout en kan alleen worden bestreden als het toestel alsnog door
de importeur wordt aangemeld. Ook zijn er verschillende andere voor u geschikte toestellen
beschikbaar die wel in de database zijn opgenomen, zowel van het merk Bernafon als van andere
merken. Ik begrijp dan ook niet helemaal waarom de audicien juist dit toestel heeft uitgekozen. (...)"

3.7.

Het Zorginstituut heeft in het voorlopig advies van 6 juni 2019 verklaard dat:
"(...) Indicatie
Volgens het in het audiologisch centrum (AC) gemaakte audiogram van 19 februari 2018 heeft
verzoeker aan beide oren een gehoorverlies van meer dan 35 dB, gemiddeld over 1000, 2000 en
4000 Hz. De indicatie voor hoortoestellen staat dan ook niet ter discussie. Volgens de voorliggende
informatie heeft verzoeker een indicatie voor categorie 4 hoortoestellen.
(...)
Toets naar inhoud en omvang aangewezen
(...)
Zoals aangegeven in het juridische kader komt een verzekerde in principe uit met een hoortoestel uit
de database, passend bij de categorie waarin hij of zij is ingedeeld. Het hoortoestel wordt doorgaans
gedurende een testperiode uitgeprobeerd en dient hiertoe adequaat te worden afgesteld. Als een
verzekerde aantoonbaar niet uitkomt met een hoortoestel uit de database, kan een zorgverzekeraar
besluiten toch tot vergoeding over te gaan van een buitencategoriehoortoestel, op basis van
een 'bijzondere zorgvraag'. De aanvraag moet in dat geval gedegen onderbouwd zijn door de
zorgverlener (waarom
volstaat een hoortoestel uit de geïndiceerde categorie niet voor verzekerde).
Verzoeker heeft Bernafon Zerena 5 BTE hoortoestellen aangeschaft. Nadere informatie over en
onderbouwing van deze keuze ontbreekt bij de voorliggende stukken. Informatie van de audicien
ontbreekt, met name is niet gespecificeerd waarom gekozen is voor Bernafon Zerena 5 BTE
hoortoestellen en in hoeverre hoortoestellen uit de database zijn overwogen. Daarnaast blijkt uit de
informatie van de klinisch-fysicus-audioloog van het audiologisch centrum niet dat verzoeker niet
zou kunnen volstaan voor zijn hoorsituatie met een hoortoestel uit de database.
(...)
Gelet op de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering en met verwijzing naar advies van
de medisch adviseur, is het Zorginstituut van mening dat uit de voorliggende informatie niet blijkt
dat verzoeker niet zou uitkomen met hoortoestellen uit de database en dat een onderbouwing voor
het type Bernafon Zerena 5 BTE hoortoestellen ontbreekt. Het Zorginstituut adviseert daarom tot
afwijzing van het verzoek. (...)"
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4.

Bevoegdheid van de commissie

4.1.

Gelet op artikel 19 van de zorgverzekering en artikel 8 van de aanvullende ziektekostenverzekering
is de commissie bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit te
brengen.

5.

Geschil

5.1.

In geschil is of (i) de ziektekostenverzekeraar zijn zorgplicht jegens verzoeker heeft geschonden en
of (ii) de ziektekostenverzekeraar is gehouden de door verzoeker aangeschafte hoortoestellen te
vergoeden.

6.

Beoordeling

6.1.

Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor vergoeding van een hoortoestel wordt gebruik
gemaakt van het Protocol Hoorzorg. Aan de hand van dit protocol wordt vastgesteld op welk van de
vijf categorieën hoortoestellen een verzekerde is aangewezen. Hiermee wordt invulling gegeven aan
het bepaalde in artikel 2.1, derde lid, Bzv, waarin is geregeld dat een verzekerde alleen recht heeft
op een vorm van zorg of dienst voor zover hij daarop naar inhoud redelijkerwijs is aangewezen. De
ziektekostenverzekeraar heeft dit vastgelegd in artikel 4 van de zorgverzekering en artikel 2.7 van
zijn 'Reglement Hulpmiddelen 2018'.

6.2.

Verzoeker heeft een indicatie voor hoortoestellen uit categorie 4. De hoortoestellen die verzoeker
heeft aangeschaft (Bernaform Zerena 5 BTE) komen niet voor in de hoortoestellendatabase.
Dergelijke toestellen komen enkel voor vergoeding in aanmerking, indien ten minste twee
hoortoestellen uit de aangewezen categorie zijn geprobeerd die in de database voorkomen én door
een audiologisch centrum is vastgesteld dat die hoortoestellen niet toereikend zijn in de specifieke
situatie van betrokkene.
In dit verband merkt de commissie op dat het audiologisch centrum in het geval van verzoeker heeft
verklaard dat hij geen goedkeuring kan verstrekken voor hoortoestellen buiten de database, omdat
hij hiervan de relevante meerwaarde moet aantonen ten opzichte van twee eerder geprobeerde
hoortoestellen uit de database. Het audiologisch centrum is echter van mening dat voor verzoeker
andere geschikte hoortoestellen beschikbaar zijn die in de database zijn opgenomen. Om die reden
begrijpt hij niet waarom de audicien van verzoeker deze toestellen niet heeft voorgesteld. Uit de
verklaring van het audiologisch centrum volgt dat verzoeker niet is aangewezen op hoortoestellen
buiten de database en hierop derhalve ook geen aanspraak heeft. Hoewel het verzoeker vrij staat
deze toestellen aan te schaffen, blijven de kosten hiervan dan voor zijn rekening. Dit staat in artikel
2.7, onder j, van het 'Reglement Hulpmiddelen 2018' van de ziektekostenverzekeraar.
Hetgeen verzoeker heeft aangevoerd, met name dat de door hem aangeschafte hoortoestellen
qua kwaliteit, prijs en functionaliteit goed aansluiten bij de hoortoestellen die in de database zijn
opgenomen, doet aan het voorgaande niet af. Feit blijft namelijk dat de door hem aangeschafte
hoortoestellen niet in database voorkomen en dat dit wel een voorwaarde is om voor vergoeding
hiervan in aanmerking te komen.

6.3.

Verzoeker heeft verder gesteld dat de ziektekostenverzekeraar niet alles in het werk lijkt te stellen
om hoortoestellen met meer moderne technieken op te (laten) nemen in de database en dat het
jongste model hoortoestel uit de database vier jaar oud is. Een dergelijke 'plicht' rust echter niet op
de ziektekostenverzekeraar. Op grond van de zorgverzekering heeft verzoeker aanspraak op een
adequaat en functionerend hulpmiddel. Zoals uit de verklaring van het audiologisch centrum blijkt,
komen er hoortoestellen in de database voor die in zijn situatie adequaat zijn. Dit betekent dat het
vanuit zorginhoudelijk oogpunt niet noodzakelijk is hoortoestellen aan verzoeker te verstrekken die
moderner zijn of technisch gezien meer mogelijkheden hebben.
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6.4.

Verzoeker heeft voorts aangevoerd dat de ziektekostenverzekeraar zijn zorgplicht jegens hem
heeft geschonden, omdat hij hem niet heeft geïnformeerd over de wijzigingen in de dekking van de
zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering per 1 januari 2018. Met name waar het
de aanspraak op hoortoestellen betreft. De commissie begrijpt de stelling van verzoeker aldus dat
hij van mening is dat de ziektekostenverzekeraar niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan. In dat
verband overweegt de commissie het volgende.
Op grond van artikel 9 van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan
consumenten (TH/NR-010) van de Nederlandse Zorgautoriteit is de ziektekostenverzekeraar
verplicht verzoeker te informeren als de verzekeringsvoorwaarden in zijn nadeel worden gewijzigd.
De gevolmachtigde van de ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker bij brief van 12 november 2017
geïnformeerd dat de collectiviteit waaraan hij deelneemt per 1 januari 2018 wordt ondergebracht
bij de ziektekostenverzekeraar. Uit de brief blijkt tevens dat de dekking van de zorgverzekering en
de aanvullende ziektekostenverzekering hetzelfde blijft. Hieruit volgt dat er geen voor verzoeker
nadelige wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden zijn. Dit kan de commissie bevestigen voor
zover het gaat om de aanspraak op hoortoestellen. Uit de verzekeringsvoorwaarden 2017 en het
'Reglement hulpmiddelen 2017' van de toenmalige zorgverzekeraar volgt namelijk dat de aanspraak
op hoortoestellen toen eveneens werd vastgesteld aan de hand van het Protocol Hoorzorg. Dit is
hetzelfde protocol waaraan wordt getoetst in 2018. Dit betekent dat de voorwaarden waaraan moet
worden voldaan om aanspraak te maken op hoortoestellen in 2017 en 2018 aan elkaar gelijk zijn.
Van een schending van de informatieplicht is daarom geen sprake.

6.5.

Hetgeen verzoeker in dit verband overigens heeft aangevoerd, te weten dat sprake is van extreem
grote wijzigingen en dat uit verschillende documenten op internet blijkt dat andere voorwaarden
gelden bij de ziektekostenverzekeraar dan bij andere zorgverzekeraars, is door hem verder niet
onderbouwd. Zo ontbreekt een verwijzing naar de documenten die hij heeft geraadpleegd en
heeft hij ook niet toegelicht op welke onderdelen de verzekeringsvoorwaarden van elkaar zouden
verschillen. Zijn stelling kan dan ook niet worden gevolgd.
Verder heeft verzoeker aangevoerd dat de ziektekostenverzekeraar andere afspraken heeft
gemaakt met de door hem gecontracteerde zorgaanbieders dan zijn vorige zorgverzekeraar en dat
dit leidt tot bepaalde verschillen ten aanzien van de (hoogte van de) vergoeding. Meer specifiek
heeft verzoeker gesteld dat de ziektekostenverzekeraar slechts een vergoeding toekent van 39,5%
van de kosten van een toestel in plaats van 75% en dat de eigen bijdrage 60,5% bedraagt in
plaats van 25%. Hoe verzoeker tot deze conclusie is gekomen, is de commissie niet duidelijk. Uit
de stukken in het dossier blijkt namelijk niet dat verzoeker een vergoeding heeft ontvangen voor
hoortoestellen in 2017 en 2018, zodat de hoogte hiervan niet met elkaar kan worden vergeleken.
Daarnaast tekent de commissie aan dat een wettelijke eigen bijdrage geldt voor de aanschaf
van hoortoestellen, gelijk aan 25% van de aanschafkosten hiervan. Van dit percentage mogen
zorgverzekeraars niet afwijken. Er is ook niet gebleken dat de ziektekostenverzekeraar dit heeft
gedaan. De stelling van verzoeker treft derhalve geen doel.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat:
1. Verzoeker geen aanspraak heeft op de vergoeding van de door hem aangeschafte
hoortoestellen;
2. De ziektekostenverzekeraar zijn informatieplicht jegens verzoeker niet heeft geschonden.
Zeist, 3 juli 2019

H.A.J. Kroon
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7.2

Indien de opzegdatum van de aanvullende
ziektekostenverzekering afwijkt van 31 december vermeldt de
ziektekostenverzekeraar deze datum op de website.
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8.

Toegangsvoorwaarden voor de aanvullende verzekering

De ziektekostenverzekeraar vermeldt op de website alle beperkende
toegangsvoorwaarden voor de aanvullende ziektekostenverzekering.

9.

Wijzigingen in de polisvoorwaarden

9.1

De ziektekostenverzekeraar informeert de verzekerde tijdig over
wijzigingen ten nadele van de verzekerde in de
polisvoorwaarden.

9.2

De ziektekostenverzekeraar vermeldt alle onder artikel 9.1
bedoelde wijzigingen op de website, en in het prolongatiepakket
wanneer het gaat om wijzigingen per 1 januari.

10. Vergoedingenoverzicht
10.1

Wanneer de zorgverzekeraar een vergoedingenoverzicht op de
website vermeldt, neemt de zorgverzekeraar een disclaimer op
waarin staat dat de verzekerde voor informatie over alle
uitsluitingen en beperkingen de polisvoorwaarden dient te
raadplegen of contact dient op te nemen met de verzekeraar.

10.2

Wanneer de zorgverzekeraar een vergoedingenoverzicht op de
website vermeldt, neemt de zorgverzekeraar ook daar waar
mogelijk per zorgsoort de hoogte van de wettelijke eigen
bijdrage in het vergoedingenoverzicht op.

11. Doorlooptijd declaraties en afhandeling
machtigingsaanvragen
De zorgverzekeraar vermeldt op de website de gangbare doorlooptijd
voor de vergoeding van declaraties en voor de afhandeling van
machtigingsaanvragen.

12. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
De zorgverzekeraar vermeldt op de website:
a. waar de verzekerde een klacht kan indienen;
b. op welke wijze de klacht ingediend moet worden;
c. binnen welke termijn de zorgverzekeraar zal reageren;
d. dat de verzekerde een klacht kan indienen bij de Stichting
Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, als het verzoek
om heroverweging wordt afgewezen of de zorgverzekeraar
niet binnen de gestelde termijn reageert.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.1
•

1 De zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de
wet omvatten de vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn
omschreven in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, met uitzondering van vormen van zorg
of diensten die voor de verzekerden kunnen worden bekostigd op grond van een
wettelijk voorschrift.

•

2 De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald
door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige
maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate
zorg en diensten.

•

3 Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, heeft de
verzekerde op een vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar
inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen.

•

4 Onder de zorg en overige diensten, bedoeld in het eerste lid, valt niet forensische
zorg als bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg of forensische
zorg als aangemerkt in of krachtens een algemene maatregel van bestuur.

•

5 In afwijking van het tweede lid vallen onder de zorg en overige diensten, bedoeld in
de artikelen 2.4, 2.8 of 2.9, ook de zorg en diensten die bij ministeriële regeling zijn
aangewezen onder de daarbij geregelde voorwaarden en gedurende een daarbij aan te
geven termijn van maximaal zeven jaar, voor zover er sprake is van verantwoorde
zorg en diensten.

•

6 De zorg en diensten, bedoeld in het eerste lid, omvatten niet geestelijke
gezondheidszorg als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, van de Jeugdwet aan jeugdigen
als bedoeld in artikel 1.1 van die wet.

