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Persbericht 

  
Wemmel, embargo tot 1.12.2017 

 

 

Te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg naar 

goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat  

 
 

Dat is de belangrijkste conclusie uit de recente EuroTrak 2017-survey, uitgevoerd bij 

meer dan 14.000 Belgen. Nochtans blijkt uit dezelfde enquête dat de levenskwaliteit 

van slechthorenden er met een hoortoestel aanzienlijk op vooruit gaat. Bovendien 

blijkt dat slechts weinig niet-dragers van hoorapparaten op de hoogte zijn van de 

bestaande terugbetaling voor hoortoestellen. 
 

Slechts 1 op 3 slechthorenden draagt een hoorapparaat 

De EuroTrak 2017-enquête1 toont aan dat nauwelijks één slechthorende op drie een 

hoorapparaat draagt. 11,5%2 van de volwassen Belgische bevolking geeft aan tekenen van 

gehoorverlies te vertonen. Toch draagt minder dan één derde daarvan effectief een 

hoorapparaat.  

Nochtans blijkt een hoortoestel een adequate oplossing te zijn: 90% van de ondervraagden 

met een hoorapparaat geeft aan dat het een positieve invloed heeft op verschillende aspecten 

van hun dagelijks leven3 en zo hun levenskwaliteit verbetert. De respondenten noemen een 

makkelijkere communicatie, meer sociale contacten en de mogelijkheid om opnieuw deel te 

nemen aan groepsactiviteiten als de belangrijkste voordelen van een aangepast hoorapparaat. 

 

                                                      
1 Enquête EuroTrak 2017, uitgevoerd door Anovum Zurich op initiatief van de fabrikanten en verdelers 

van hoorapparaten actief op de Belgische markt en verenigd binnen de sectie HAA van beMedTech, bij 

een representatief staal van de Belgische bevolking (n= 14.245, waarvan slechthorenden n=805 en 

dragers van hoortoestellen n=502).  

2 Bij de 60-plussers stijgt het aantal slechthorenden tot boven de 20%. 

3 Maar liefst 95% van de patiënten verklaart effectief dat "hun levenskwaliteit is verbeterd dankzij hun 

hoorapparaat en dit minstens op bepaalde momenten". 
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Gebruik van hoorapparaten kan de Sociale Zekerheid kosten besparen 

Gevraagd naar de tevredenheid over hun hoorapparaat, geven hoortoestelgebruikers een 

score van meer dan 8 op 104. De tevredenheid ligt nog hoger bij gebruikers van de meest 

recente generaties van hoortoestellen.  

9 op de 10 gebruikers voelt zich niet sociaal uitgesloten door hun hoorapparaat, dit in 

tegenstelling tot de clichés die daarover bestaan. In tegendeel: het zijn eerder de 

slechthorenden zonder toestel, die het gevoel hebben dat ze door hun gehoorverlies 

benadeeld worden in hun sociale contacten. 

Hoortoesteldragers blijken ook zeer tevreden over de rol van de erkende audiciens en 

audiologen bij het verstrekken van een hoorapparaat in ons land. De professionele raadgeving 

en de geleverde diensten voor en na de aanschaf van een hoorapparaat worden door meer dan 

90% van de ondervraagden zeer hoog ingeschat. Dit toont opnieuw het belang aan van een 

professionele begeleiding bij de aankoop van een hoortoestel.  

Uit de studie blijkt dat door meer hoorapparaten in te zetten, er kosten bespaard kunnen 

worden op het globaal budget voor de Sociale Zekerheid. Een hoortoestel dragen blijkt 

immers een positief effect te hebben op de werkgelegenheid en competitiviteit, en verbetert 

ook de algemene gezondheidssituatie van de drager. Gebruikers van hoorapparaten genieten 

van een betere slaapkwaliteit en hebben minder kans op depressies. 

2 op 3 van de slechthorenden zonder toestel heeft geen weet van terugbetaling 

Hoewel 90% van de hoortoesteldragers één of andere vorm van terugbetaling geniet, is 

ongeveer twee derde (62%) van de slechthorenden zonder toestel niet op de hoogte van de 

bestaande terugbetaling. 

De belangrijkste oorzaak voor het niet of laattijdig aanschaffen van een hoortoestel blijkt een 

gebrek aan informatie, vooral over waarom het dragen van een geschikt apparaat noodzakelijk 

wordt. Zo schatten potentiële gebruikers vaak de ernst van hun gehoorverlies verkeerd in of 

hebben ze een verkeerd beeld van de mogelijkheden of resultaten die je kunt bereiken met de 

huidige toestellen (bv. in een lawaaierige omgeving).  

Marnix Denys, Directeur-Generaal van beMedTech, licht toe: "Meer sensibilisering van de 

patiënten met gehoorverlies zal zonder twijfel leiden tot een betere levenskwaliteit voor een 

groot aantal slechthorenden. Deze sensibilisering moet er komen via gerichte informatie, 

                                                      
4 73% van de ondervraagden is van oordeel dat hun gehoor boven hun verwachting is verbeterd, dit cijfer 

stijgt wanneer het hoorapparaat frequent (>8u) wordt gedragen. 
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verstrekt door de erkende gezondheidsprofessionals, die op basis van een correcte diagnose 

de patiënten kunnen leiden naar de voor hen meest geschikte oplossing".  

De resultaten van het EuroTrak 2017-onderzoek werden begin oktober aan verschillende 

actoren uit de gezondheidssector voorgesteld. Een aantal organisaties, actief in de sector van 

de slechthorenden verbinden hun naam aan de bekendmaking van dit rapport: 

 

 

                                            
 

                                                 
 

 

  
 

 

In bijlage vindt u het volledige rapport ‘EuroTrak 2017 Belgium, Anovum Zurich’ (PDF). 

 

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met Leen Pauwels: 

l.pauwels@bemedtech.be, T: +32 2 257 05 90 

 

BeMedTech is de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën en 

vertegenwoordigt meer dan 220 bedrijven, goed voor 80% van de betrokken markt met 2,5 

miljoen referenties, een omzet van 3,4 miljard euro en ongeveer 18.000 arbeidsplaatsen in 

België. De leden zijn onderverdeeld in 5 productsegmenten: In vitro diagnostics, 

verbruiksgoederen, implantaten, medische investeringsgoederen en diensten en zorg "extra 

muros". De sectie "Hoorapparaten" binnen beMedTech verenigt de 13 belangrijkste 

fabrikanten en verdelers van hoorapparaten op de Belgische markt. 

http://www.thomasmore.be/
http://www.vlok-ci.eu/
http://www.ahosa.be/
http://www.vives.be/
http://www.onici.be/
http://www.telecontact.be/
http://www.ehima.com/
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Enkele data uit de EuroTrak 2017-studie 

 

 

Prevalentie van gehoorverlies in België, 2017  

 

  
 

 

% van slechthorenden die drager zijn van een hoortoestel, België 2017 
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Voordelen gerelateerd aan het gebruik van een hoortoestel 

 

 
 

 

89 % van de gebruikers genieten van een vorm van terugbetaling. Slechts 28% van de 

slechthorende niet-dragers is op de hoogte van de mogelijke terugbetaling 

 

 
 

 

 

 


