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WIST U DAT? 
 
... Iedereen tussen 18 en 70 jaar nog steeds 
kan inschrijven voor het Hooronderzoek? 
 
… Ons doel is om wetenschap naar de  
praktijk te brengen?  

Even voorstellen 

Beste deelnemer aan de Nationale 
Longitudinale Studie Horen (NL-SH),  
 

Het is alweer maart. De tijd 
vliegt! Mariska Stam, de 
uitvoerend onderzoekster van 
de NL-SH, is voor een maand op 
werkbezoek bij Phonak in 
Zwitserland geweest. Daarnaast 
willen we u aan onze stagiaires 

voorstellen en er is nog meer nieuws dat we u graag 
willen melden. We wensen u veel leesplezier toe!   

 
Update Hooronderzoek in NVVS magazine  
 
In het magazine van de NVVS (Nederlandse Vereniging 
voor Slechthorenden) werd in 2009 aandacht besteed aan 
het Hooronderzoek. Hoog tijd dus voor een update, dacht 
men daar en zo geschiede. Sophia Kramer en Mariska 
Stam van Team Hooronderzoek hebben in een artikel de 
vorderingen van het Hooronderzoek beschreven. In de 
“HOREN” van februari 2013 is dit artikel gepubliceerd.  

 
Van wetenschap naar praktijk  
 
Hoe brengen jullie wetenschap naar de praktijk? Dat is 
een vraag die geregeld gesteld wordt en we willen u graag 
daar een antwoord op geven. Het doel van ons 
wetenschappelijk onderzoek is om vraagstukken 
systematisch te onderzoeken, aanbevelingen te doen en 
uiteindelijk deze resultaten tot in de praktijk door te laten 
dringen. Dit proces gaat met kleine stapjes. In onze 
nieuwsbrieven houden we op de hoogte van de nieuwste 
resultaten van het Hooronderzoek en onze activiteiten om 
onze resultaten te verspreiden, nationaal en 
internationaal. Wist u bijvoorbeeld dat de resultaten van 
het Hooronderzoek onder andere opgenomen zijn in het 
Nationaal Kompas Volksgezondheid? Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM) biedt op deze 
website (www.nationaalkompas.nl) onafhankelijke en 
wetenschappelijke informatie over volksgezondheid. 

 
OPROEP: Nog meer deelnemers gezocht  
  
Graag willen we onze 
dataset nog verder 
uitbreiden. Immers hoe 
meer mensen meedoen, 
hoe beter wij onderzoek 
kunnen doen. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar 
volwassen tussen 18 en 70 jaar, mét en zonder 
hoorproblemen, die onze vragenlijst in willen vullen. 
Inschrijven kan via onze website www.hooronderzoek.nl.  

 
   Even voorstellen: stagiaires Anneke Spooren  

en Daphne Hobé 
 

Sinds begin februari zijn twee masterstudenten 
Gezondheidswetenschappen bezig met hun 
afstudeerstage binnen het Team Hooronderzoek. 
Anneke Spooren (l) en Daphne Hobé (r) hebben 
beiden een achtergrond als HBO-verpleegkundige.  
 
Gehoor en medicijngebruik. 
Anneke gaat onderzoeken 
of slechthorenden vaker 
medicijnen slikken dan 
goedhorenden en of hier 
verschillen zijn tussen 
medicatiegroepen. Het doel 
is om het medicijngebruik 
van deelnemers aan het 
Hooronderzoek in kaart te 
brengen en dan te onder-
zoeken of er verschillen zijn 
naar gehoorstatus. Eén van de redenen om aan dit 
onderzoek te beginnen was het resultaat van onze 
vorige studie, waarin we vonden dat comorbiditeit 
vaker voorkomt bij slechthorenden en dan met name 
diabetes. Medicijnen kunnen hier mogelijk een rol 
spelen en dit willen we verder onderzoeken.     
  
Het onderwerp van Daphne’s afstudeerstage is het 
onderzoeken van de relatie tussen medicijngebruik en 
hoortoestelgebruik. Is het gebruik van medicijnen nou 
juist een belemmering voor het gebruik van een 
hoortoestel, of kan het juist bevorderend werken?  
Want ook dit onderwerp is interessant: welke mensen 
hebben een hoortoestel, maar gebruiken deze weinig 
of niet? Kunnen we achterhalen of medicijngebruik 
hier iets mee te maken heeft?  
 
Anneke en Daphne zijn momenteel bezig om alle 
genoemde medicijnen uit de meer dan 2000 ingevulde 
vragenlijsten in te delen naar medicijngroepen. Een 
flink karwei! Daarna gaan ze daadwerkelijk de data 
analyseren. In de volgende nieuwsbrief hopen we u op 
de hoogte te brengen van hun eerste resultaten.  

http://www.nationaalkompas.nl/
http://www.hooronderzoek.nl/

