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Beste deelnemer aan de Nationale Longitudinale
Studie Horen,
Na een periode van stilte (maar veel drukte achter de
schermen, zowel bij u als bij ons) is het weer hoog tijd
voor een nieuwsbrief. We zullen U
bijpraten over de actuele stand van
zaken en andere interessante NL-SH
feiten. Misschien bent u inmiddels
ook nieuwsgierig naar wie nu
eigenlijk al die mensen van het onderzoeksteam zijn?
Wat doen ze? Welke bijdrage leveren ze aan dit
onderzoek? Hoe zien ze eruit? Om u daarover te
informeren starten we een nieuwe rubriek “Even
voorstellen”. In de nu volgende nieuwsbrieven maakt
u steeds kennis met één van onze medewerkers. En
natuurlijk is er weer de veelgestelde vraag met het
antwoord. En, oh ja, bezoek gewoon eens onze website
als u meer wilt weten over het onderzoek en ook als u
de vorige nieuwsbrieven nog eens terug wilt lezen:
www.hooronderzoek.nl. Veel leesplezier en een mooie
lente toegewenst!
Voortgang onderzoek
We kunnen u melden dat er momenteel 1449 aan de
NL-SH meedoen. Een heel mooi aantal!! Ze zijn over
heel Nederland verspreid en zelfs hebben zich
Nederlanders in het buitenland voor ons onderzoek
ingeschreven! De groep varieert van jong tot oud. De
basisvragenlijst is nu door zo’n 1230 mensen ingevuld.
HEEL VEEL DANK! En ook veel dank voor de
opmerkingen en suggesties die u meestuurt. We
stellen het op prijs dat u meedenkt en uw
commentaar laat horen. Heeft u de vragenlijst nog
niet (geheel) ingevuld, dan kunt u dat natuurlijk nog
steeds doen. Zoals u weet streven we naar 1500
deelnemers en 1500 ingevulde vragenlijsten. De
inschrijftermijn is daarom nog steeds open, maar LET
OP, niet voor heel lang meer. Het wordt tijd dat we
beginnen met de data-analyse en op het moment dat
we daarmee starten kunnen we geen nieuwe
deelnemers meer inschrijven. Kent u nog mensen die
mee willen of kunnen doen, goedhorend of
slechthorend? Laat het ze weten en nodig ze uit om
mee te doen! In principe vragen we aan de deelnemers
om eens in de zoveel jaar een vragenlijst in te vullen en
de Nationale Hoortest te doen.
Op dit moment vult een enthousiaste groep deelnemers
een klein deel van de vragenlijst maandelijks nog eens
in (zie rubriek ‘veel gestelde vragen’). Het kan zijn dat u
best bereid bent om eens in de zoveel jaar iets in te
vullen, maar niet elke maand. Laat dat dan weten. Dan
houden we daar rekening mee! Heeft u problemen met
het openen van de vragenlijst? Stuur dan even een emailtje naar: info@hooronderzoek.nl.

WEEK VAN HET OOR 2007
Wist u dat de komende week (21 t/m 28
april) de WEEK VAN HET OOR 2007 is?
Brede aandacht voor gehoor en de
gevolgen van hoorproblemen is wat ons
betreft een goede zaak!

Even voorstellen…
Wie zijn de mensen van het team hooronderzoek?
Wie versturen de vragenlijsten? Wie beantwoordt uw
vragen? Wie houdt de administratie bij? In deze
rubriek stellen we ze één voor één aan u voor. Als
eerste maakt u kennis met Janneke Nachtegaal.
Zij is als uitvoerend onderzoeker
verbonden aan de NL-SH en
verantwoordelijk
voor
de
dagelijkse gang van zaken.
Janneke: “Hallo, ik ben Janneke

Nachtegaal en ben sinds februari
2006 als onderzoeker werkzaam
bij de NL-SH. Ik heb bewegingswetenschappen
gestudeerd en hoop over een aantal jaar op dit
project te promoveren. Met belangstelling volg ik het
verloop van het onderzoek. Er doen veel
enthousiaste mensen mee en dat stimuleert mij
enorm! Ik ben erg benieuwd naar de eerste
resultaten en hoop snel met het analyseren van de
data te kunnen beginnen.”

Veel gestelde vragen

“Waarom worden de vragen over het zorggebruik en
werk steeds herhaald? Deze vragen heb ik toch al
beantwoord?”

We herhalen de vragen over het zorggebruik en
werk gedurende een periode van 6 maanden om
daar een zo goed mogelijk beeld van te krijgen. Het
kan bijvoorbeeld zijn dat u door ziekte of vakantie
de afgelopen maand minder heeft gewerkt of dat u
juist vaker een arts heeft bezocht dan normaal.
Wanneer wij alleen naar de gegevens van die ene
maand vragen, geeft dat natuurlijk een vertekend
beeld. Om die reden hebben we besloten om enkele
vragen over werk en zorggebruik zes keer te
herhalen. We krijgen zo een betrouwbaarder beeld.
Het invullen van deze vragen kost per keer zo’n 5 tot
10 minuten.
Verhuisbericht
Bent u verhuisd of heeft u een ander email
adres gekregen? Laat het ons dan zo snel
mogelijk weten door een email te sturen naar
verhuisbericht@hooronderzoek.nl. Alvast bedankt!

