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Opinie

De invoering van het Hoorprotocol in 2013 
heeft veel stof doen opwaaien. Ons werkveld 
lijkt hierdoor te zijn verdeeld in voor- en 
tegenstanders van het Hoorprotocol. In de 
discussies wordt framing niet geschuwd, 
zoals in de laatste column van Paul Valk 
in De Audiciens (augustus 2020). Het is 
opvallend dat er geen inhoudelijk gesprek 
of zelfs discussie is. Het Hoorprotocol 
biedt juist een unieke kans om inhoudelijk 
met elkaar in gesprek te gaan over welke 
hoortoestel aanpassingen heel goed of ook 
wel minder goed geslaagd zijn. In plaats 
daarvan is het Hoorprotocol nu vooral een 
twistappel, waarbij de inhoud meestal niet 
eens aan bod komt. 

Wat kunnen wij leren van de  
besliskunde?
Vooringenomenheid en heuristiek (Engels: 
bias en heuristics, ook wel decisional short 
cuts genoemd) zijn uitgebreid bestudeerd 
in vakgebieden zoals besliskunde en 
gedragseconomie. Een suggestie voor goed 
toegankelijke literatuur over dit onderwerp 
is het boek van Nobelprijswinnaar Daniel 
Kahneman getiteld ‘Thinking fast and slow’ 
(Farrar, Straus & Giroux Inc, 1e druk april 
2013). Hierin wordt uiteengezet hoe experts 
(ondanks hun expertise) tot verkeerde 
beslissingen kunnen komen. 

Belangrijke oorzaken voor verkeerde 
beslissingen zijn verschillende vormen 
van vooringenomenheid. Een ervan is de 
availability bias: een mening wordt dan 
bepaald op basis van wat het makkelijkste 
uit de herinnering op te roepen is. Een 
andere is het bandwagon effect: de eigen 
mening wordt vooral bepaald door de 
mening van anderen. Een derde voorbeeld 
is het Halo effect: het effect dat de 
aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit in 
een persoon de suggestie wekt dat andere 
kwaliteiten ook aanwezig zijn. Dit kan zowel 
in positieve als in negatieve zin zijn.

Dit zijn drie voorbeelden van 
vooringenomenheid die een grote rol spelen 
bij de effectiviteit van reclame en politieke 
campagnes, maar ook bij het zich snel 
en makkelijk verspreiden van populisme. 
Het blijven herhalen van hele en halve 
onwaarheden over zaken of personen heeft 
tot gevolg dat deze langzaam maar zeker als 
waarheid kunnen worden gezien. Dit komt 
omdat ze door het vele herhalen makkelijker 
uit de herinnering zijn op te halen. Het 
Halo effect zorgt er dan ook nog eens 
voor dat hele en halve onwaarheden over 
bepaalde kwaliteiten van een persoon ook 
invloed kunnen hebben op de mening van 
het publiek over andere kwaliteiten van die 

persoon. Het verpakken van hele en halve 
onwaarheden in humoristisch bedoelde 
boodschappen maakt het gevaar alleen 
maar groter. Dit komt door het bandwagon 
effect. Wie wil er immers niet bij het kamp 
van de humoristische, en dus mogelijk ook 
(al dan niet terecht) als kundig beoordeelde, 
columnist horen?

In gesprek
Gezien de herhaaldelijke framing rondom 
het onderwerp voel ik me geroepen om 
in dit opiniestuk iets te zeggen over de 
achtergrond van het Hoorprotocol. Mijn 
doel is om een constructief gesprek tussen 
audiciens en klinisch fysici – audiologen 
mogelijk te maken.
Ik hoop dat wij dan het Hoorprotocol 
kunnen gaan gebruiken om onze ketenzorg 
voor slechthorende volwassenen nog 
beter te maken. Hiervoor wil ik twee 
perspectieven gebruiken. Ten eerste 
het historische perspectief. Dit maakt 
duidelijk onder welke omstandigheden het 
Hoorprotocol tot stand is gekomen. Het 
tweede perspectief is vanuit de besliskunde. 

HET HOORPROTOCOL: 
MOGELIJKHEDEN VOOR 
EEN INHOUDELIJK GESPREK 
TUSSEN ZORGPROFESSIONALS
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Dit maakt de relatie duidelijk tussen 
het Hoorprotocol en de professionele 
autonomie van de audicien.

Het historisch perspectief
In december 2008 zei minister Klink van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS), dat bij de verstrekking van 
hulpmiddelen de cliënt recht heeft op 'de 
meest adequate functionerende oplossing'. 
Om dat voor elkaar te krijgen moet worden 
gezocht naar de perfecte match tussen 
dat wat een persoon nodig heeft in zijn 
dagelijks functioneren en dat wat het 
hulpmiddel hem/haar kan bieden. Dus 
tussen wat iemand wil, kan en mag en wat 
een hoortoestel kan leveren. Dat betekent 
dat bij het aanpassen van een hoortoestel 
niet het hoortoestel, maar het functioneren 
van de cliënt centraal komt te staan (zie 
bijvoorbeeld www.functiegerichteaanspraak.
nl of www.hulpmiddelenzorg.nl/goede-
hulpmiddelenzorg). Dit heet functiegerichte 
aanspraak.

Om de uitvoering van deze functiegerichte 
aanspraak mogelijk te maken, stellen 
zorgverzekeraars drie voorwaarden aan de 
organisatie van de zorgketen:
1. De indicatiestelling door voorschrijvers 
moet functiegericht zijn, verwijzend 
naar de International Classification of 
Function, Disability and Health van de 
Wereldgezondheidsorganisatie.
2. Richtlijnen en protocollen voor het 
objectief vaststellen van de zorgvraag 
moeten beschikbaar zijn.
3. De hulpmiddelen zijn op een betrouwbare 
wijze gelabeld met een kwalificatiesysteem 
en sluiten qua functionaliteit op een 
objectieve en transparante wijze aan op de 
zorgvraag.

In 2010 is een Basisrichtlijn 
Hulpmiddelenzorg gemaakt waarin dit 
verder uitgewerkt is in een stappenschema 
(zie https://docplayer.nl/2111903-
Basisrichtlijn-hulpmiddelenzorg.html). In 
het onderdeel 'Zorgplan opstellen' wordt 
bepaald of een hulpmiddel een 

bijdrage aan beter functioneren kan hebben. 
Als dit zo is, moet ook worden bepaald 
aan welke eisen dit hulpmiddel dan moet 
voldoen. Deze belangrijke stap bepaalt de 
eigenschappen van het hulpmiddel. Het 
doel is de beperkingen van de cliënt zoveel 
mogelijk op te heffen en daarmee de cliënt 
te ondersteunen bij zijn/haar activiteiten. 
Hierdoor zou de cliënt meer mogelijkheden 
moeten krijgen om aan het dagelijks leven 
deel te nemen.

In 2011 is met financiële ondersteuning van 
de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad 
Nederland een werkgroep ‘Hoorprotocol’ 
geïnstalleerd. Deze werkgroep is begeleid 
door het Nederlands Paramedisch 
Instituut en heeft in december 2011 haar 
eindrapport uitgebracht. In dit rapport 
wordt precies beschreven hoe de selectie 
en verstrekking van hoorhulpmiddelen 
moet verlopen. Het Nationaal Overleg 
Audiologische Hulpmiddelen (NOAH) was 
de begeleidingscommissie bij dit project.

Sinds 2013 moeten alle hoorhulpmiddelen 
functiegericht worden verstrekt. Eerst moet 
dus vastgesteld worden wat de beperking 
van de cliënt is door het gehoorverlies en of 
een hoorhulpmiddel kan helpen. Dan moet 
worden bepaald hoe het hoorhulpmiddel 
gaat worden gebruikt door de cliënt: de 
Human Related Intended Use (HRIU). 
Dit moet gekoppeld worden aan wat een 
hoorhulpmiddel kan leveren volgens de 
fabrikant: de Product Related Intended 
Use (PRIU). Om aan deze wettelijke 
verplichting te voldoen is jarenlang 
gesproken tussen de partijen die belang 
hebben bij de zorg voor slechthorenden. 
Dit zijn natuurlijk de slechthorenden, 
maar ook de fabrikanten, audiciens, 
klinisch fysici - audiologen, verzekeraars 
en het ministerie. Helaas konden deze 
partijen het niet eens worden. Vlak voor de 
deadline van de regering (1-1-2013), was 
het gevaar reëel dat er geen akkoord zou 
worden bereikt. Het gevolg zou kunnen 
zijn geweest dat de hoortoestelvergoeding 
uit de basisverzekering zou zijn geschrapt. 
Desnoods zou je dat voor lief kunnen 
nemen, maar dan zou Nederland niet meer 

voldoen aan de belangrijke oproep van de 
70ste World Health Assembly (WHA70.13 
agenda item 15.8) waarin onder andere 
wordt opgeroepen om, vrij vertaald, ‘oor- en 
hoorzorg te verankeren in het basispakket 
van de gezondheidzorg’, ‘de toegang 
te verbeteren tot betaalbare en kosten-
effectieve hoorhulpmiddelen van hoge 
kwaliteit’ en ‘evidence-based hoorzorg te 
ontwikkelen’.

Onder grote tijdsdruk is uiteindelijk het 
Hoorprotocol 1.0 ontwikkeld dat HRIU 
koppelt aan PRIU. De basis van dit 
protocol is om de beperking van de cliënt 
door zijn gehoorverlies op te splitsen in 6 
onderdelen die gemeten kunnen worden 
(HRIU). Deze 6 onderdelen kunnen dan 
gekoppeld worden aan technieken in 
hoorhulpmiddelen. Met deze technieken 
zouden de 6 onderdelen gecompenseerd 
moeten kunnen worden (PRIU). Omdat 
elk model een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid is, is het altijd uitdrukkelijk de 
bedoeling geweest om het Hoorprotocol 
1.0 een lerend systeem te laten zijn. Het 
feit dat gelijk met de invoering van het 
Hoorprotocol 1.0 fors moest worden 
bezuinigd in de gezondheidszorg, heeft 
de acceptatie van het protocol geen goed 
gedaan. Inmiddels heeft een eerste evaluatie 
van het Hoorprotocol 1.0 plaats gevonden. 
Het resultaat is het huidige Hoorprotocol 
2.0. De Stichting PACT (https://www.
stichtingpact.nl) heeft de werking van 
dit vernieuwde protocol onderzocht met 
hulp van ruim 50 audiciens. De uitkomst 
laat onder andere zien dat de betrokken 
audiciens positief zijn over de verbeteringen 
die zijn doorgevoerd.

Het perspectief van de besliskunde
Toen het Hoorprotocol werd ontwikkeld, 
zijn er een aantal bijeenkomsten geweest 
van de KKAu waarin de ontwikkeling werd 
besproken. Ik kan me nog goed herinneren 
dat ik tijdens die bijeenkomsten erg kritisch 
ben geweest. Het idee dat een algoritme het 
beter zou doen dan de menselijke beslissing 
wekte bij mij weerstand op. Vanuit die 
ervaring begrijp ik de weerstand van de 
audiciens tegen het Hoorprotocol erg goed. 
De achtergrond van die weerstand wil ik hier 
bespreken.

De weerstand tegen het Hoorprotocol heeft 
mij er toe aangezet om me te verdiepen in 

Het Hoorprotocol is nu vooral een twistappel, waarbij de inhoud meestal niet eens aan bod komt. 

Intuïtieve beslissingen en oordelen van 

sommige experts zijn indrukwekkend 

competent terwijl die van andere experts 

opmerkelijk gebrekkig zijn.
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de achtergronden hoe 
beslissingen tot stand 
komen, de besliskunde. 
Er zijn twee belangrijke 
stromingen die ik wil bespreken. 
Natuurlijk de eerder genoemde stroming 
van Kahneman die zich baseert op Biases 
en Heuristics (BH). Daarnaast is er een 
andere stroming die zich baseert zich op 
Naturalistic Decision Making (NDM). Deze 
theorie wordt uitgedragen door psycholoog 
Gary Klein. Na jaren van discussie hebben 
Kahneman en Klein gezamenlijk een 
wetenschappelijk artikel geschreven om hun 
verschillen van mening te bespreken. De 
titel luidt: ‘Conditions for Intuitive Expertise: 
a failure to disagree’ (Kahneman and Klein, 
American Psychologist 2009). Ik zal kort en 
vrij vertaald samenvatten tot welke inzichten 
deze wetenschappers zijn gekomen.
Beide stromingen kijken verschillend aan 
tegen het gebruik van algoritmes voor 
het maken van beslissingen en tegen 
wat expertise is. Wel erkennen ze allebei 
‘dat intuïtieve beslissingen en oordelen 
van sommige experts indrukwekkend 
competent zijn, terwijl die van andere 
experts opmerkelijk gebrekkig zijn.’ Er zijn 
nog meer opvallende overeenkomsten. 
Beide stromingen zijn het erover eens dat 
intuïtieve beslissingen tot stand komen 
zonder expliciete bewustwording van de 
aanwijzingen (Engels: cues) die de beslissing 
tot stand brengen. Er vindt ook geen 
expliciete evaluatie plaats van de validiteit 
van deze aanwijzingen. Vervolgens zijn 
ze het ook eens over de manier waarop 
experts vaardigheden leren die het gebruik 
van intuïtieve beslissingen ondersteunen. 
Zij stellen dat intuïtie niets meer of minder 
is dan herkenning. Dit zogenoemde 
herkenningsmodel impliceert dat aan twee 
voorwaarden voldaan moet zijn om van een 
bekwame beslissing te kunnen spreken:
1. De omgeving moet valide aanwijzingen 

geven over de aard van de situatie.
2.  Mensen moeten de mogelijkheid 

hebben om de relevante aanwijzingen te 
leren gebruiken.

In dit kader onderscheiden de auteurs 4 
soorten omgeving:
1.  High validity environments: deze 

omgevingen hebben een hoge mate 
van causaliteit en regelmatigheid, 
voorbeelden zijn schaken, wiskunde en 
natuurkunde.

2. Low validity 
environments: 
deze omgevingen 
hebben weinig 
causaliteit en 

weinig regelmatigheid, voorbeelden zijn 
lange termijn voorspellingen van de 
waarde van aandelen of van politieke 
ontwikkelingen.

3. Fractioned environments: omgevingen 
waar de experts op sommige onderdelen 
kennis van zaken hebben en op andere 
onderdelen niet, voorbeelden zijn 
verpleegkunde en geneeskunde.

4. Wicked environments: omgevingen 
waarin de aanwezige regelmatigheid 
misleidend is. Dit zou het geval kunnen 
zijn als er factoren spelen die niet 
bekend zijn. 

Een aansprekend voorbeeld van een wicked 
environment wordt gegeven door een 
zaalarts aan het begin van de 20ste eeuw 
die sterke intuïtieve vermoedens had over 
patiënten die tyfus leken te ontwikkelen. Hij 
bevestigde zijn intuïtie door de tong van 
deze patiënten te voelen. Omdat hij helaas 
zijn handen niet waste voor het voelen, was 
hier sprake van een zichzelf vervullende 
intuïtie.

Wat betreft een vergelijking tussen 
beslissingen van experts en algoritmes 
is er overtuigend bewijs dat algoritmes 
beter presteren dan experts in twee 
soorten situaties. De eerste is een High 
validity environment waar sprake is van 
een dusdanig makkelijke taak dat bij 
de mens verveling, vermoeidheid en 
concentratiegebrek kan optreden. De tweede 
is bij Low validity environments omdat 
algoritmes beter in staat zijn zwakke causale 
verbanden en aanwijzingen te gebruiken 
dan mensen. Dit betekent niet dat mensen 
dat niet kunnen, maar mensen zijn minder 
goed in staat deze aanwijzingen consequent 
te gebruiken bij hun beslissingen. Ik denk 
dat de zorg die de audicien levert aan 
slechthorenden idealiter valt onder een 
Fractioned environment. Kahneman en Klein 
concluderen dat in zo een omgeving een 
algoritme een nuttige ondersteunende rol 
kan spelen. Toch constateren ze ook dat 
het invoeren van algoritmes en andere 
formele beslissingshulpmiddelen tot 
grote weerstand kan leiden, zelfs als ze 
de professionele autonomie van de expert 

intact laten. Deze weerstand is gebaseerd op 
zowel terechte als onterechte argumenten. 
Ik hoop dat we in een constructief gesprek 
de terechte argumenten van de onterechte 
argumenten kunnen scheiden.

Conclusie
Het Hoorprotocol is onder een 
ongelukkig gesternte tot stand 
gekomen. Ook als dit niet het 

geval zou zijn geweest, is het nog steeds 
begrijpelijk dat er grote weerstand is 
bij audiciens. Deze weerstand zie je 
vaak bij het invoeren van een systeem 
waarbij beslissingen genomen lijken 
te worden door algoritmes of formele 
beslissingsprocedures. Toch moeten we 
aandacht hebben voor de voorwaarden 
waaronder vertrouwd kan worden 
op de beslissingen van audiciens. 
Minimale voorwaarde is dat er geen 
sprake is van een Wicked environment. 
Hier zou sprake van kunnen zijn door 
onderliggende commerciële belangen, 
die zouden kunnen spelen bij de keuze 
van merk, type of categorie hoortoestel. 
Vervolgens moet het mogelijkheid 
zijn om van de resultaten van de 
hoortoestelaanpassing te kunnen leren. 
Hierbij kunnen algoritmes en formele 
beslissingsprocedures een zeer nuttige 
rol vervullen. Het moet dan wel 
mogelijk zijn om beargumenteerd af te 
kunnen wijken van de beslisregels. Het 
Hoorprotocol biedt een uitgangspunt 
om met elkaar in discussie te gaan 
over de inhoud. Over de waarde van de 
(eigen) expertise, als aanvulling op de 
ondersteuning door het Hoorprotocol. 

Met dit stuk beoog ik in ieder geval een 
gemeenschappelijk begrippenkader te 
introduceren, zodat op een constructieve 
manier gezocht kan worden naar een 
oplossing die recht doet aan de belangen 
van alle partijen en aan de juiste 
balans tussen model en intuïtie. Het 
Hoorprotocol voelt nu misschien als een 
ongemakkelijke werkelijkheid, maar dat 
hoeft het niet te blijven als wij de kansen 
van een inhoudelijke discussie met elkaar 
benutten.

Op een constructieve manier zoeken naar een oplossing die recht doet aan de belangen van alle partijen en aan de juiste balans tussen model en intuïtie.
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