
Een proef met hoortoestellen

Algemene informatie

Een proef met hoortoestellen         
Na een gehooronderzoek op het
Audiologisch Centrum (AC) heeft u
van de audioloog het advies gekregen
één of twee hoortoestellen te dragen.
Op de achterzijde leest u hier meer
over.

'Ik heb op het
Audiologisch
Centrum een recept
gekregen voor
hoortoestellen. Ik
weet nu wat ik moet
doen.'



Hoe gaat het in zijn werk?
• U hebt op het AC een recept

gekregen voor hoortoestellen. Op
dat recept staat het type hoortoestel
dat voor u geschikt is.

• Met het recept gaat u naar een
audicien (leverancier van
hoortoestellen).

• Bij de audicien krijgt u een of twee
hoortoestellen op proef. Dit wil
zeggen dat u de hoortoestellen kan
uitproberen zonder
aankoopverplichting.

• De audicien bestelt de
hoortoestellen en maakt in
sommige gevallen een afdruk van
uw oor voor de oorstukjes.

• De audicien bespreekt met u de
kosten. Indien u dit wenst kunt u
een extra verzekering nemen tegen
diefstal en verlies.

• Als de hoortoestellen bij de audicien
zijn aangekomen zal die ze instellen
op maat van uw gehoorverlies.

• De audicien legt het gebruik van de
hoortoestellen uit.

• De proefperiode duurt ongeveer 8
weken. Indien de hoortoestellen u
niet bevallen, kunt u een nieuwe
proef starten met andere
hoortoestellen. Let op: probeer
hoortoestellen minstens 3 weken uit
vooraleer u andere gaat proberen, er
is  tijd nodig om te wennen aan het
geluid.

• Voor het beëindigen van de
proefperiode komt u voor controle
bij het AC. Daar wordt geluisterd
naar uw ervaringen. Het AC
onderzoekt of de hoortoestellen
optimale verbetering geven.

• Als u en de audioloog het erover
eens zijn dat de hoortoestellen
voldoen, maakt de audioloog een
goedkeuring voor de hoortoestellen.

• Met deze goedkeuring vraagt de
audicien een vergoeding aan bij de
zorgverzekeraar.

• Het is de bedoeling dat u de
hoortoestellen minstens 5 jaar gaat
dragen. Pas na die periode krijgt u
van de zorgverzekeraar een nieuwe
vergoeding voor hoortoestellen.

• Het kan gebeuren dat u geen
hoortoestel vindt dat uw klachten
vermindert, ondanks de
inspanningen van het AC, de
audicien en uzelf. In dat geval kunt
u terug gaan naar het AC om met de
audioloog te bespreken wat u kunt
doen om uw gehoorverlies te
beperken.

De proefperiode 
• Bespreek met de audioloog wat u

kunt verwachten van hoortoestellen.
Een hoortoestel blijft slechts een
hulpmiddel.

• Neem de tijd om te wennen aan de
hoortoestellen en om te beslissen
welke hoortoestellen u gaat nemen.

• Draag de hoortoestellen zo veel
mogelijk en in zoveel mogelijke
situaties, ook als u alleen thuis bent.

• Als het dragen van de hoortoestellen
over het algemeen pijnlijk, lastig of
onprettig is, ga dan terug naar de
audicien. Waarschijnlijk kan die het
probleem oplossen.

• Als u zich na 8 weken nog niet zeker
voelt om een beslissing te nemen,
vraag dan een verlenging van de
proefperiode.

• U kunt gerust twee of drie
verschillende hoortoestellen
uitproberen als dat nodig is.

• Het is heel normaal dat u bepaalde
geluiden onprettig en schel vindt
klinken. Dat komt omdat u bepaalde
tonen niet goed kunt horen zonder
hoortoestellen. Na enige tijd kunt u
daar aan wennen. Dit is ook erg
belangrijk, want deze tonen heeft u
nodig voor een goed spraakverstaan.

Andere hulpmiddelen 
Soms zijn hoortoestellen alleen niet
voldoende. In volgende situaties
kunnen problemen blijven bestaan:
• Telefoneren
• Slecht verstaan op het werk (vb. bij

vergaderingen)
• Niet horen van de bel of de wekker
• …

Aarzel niet om dit te bespreken met de
audioloog, zodat mogelijk extra
hulpmiddelen ingezet kunnen worden.
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