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Bes
ste deellnemer aan de Nationa
ale
Lon
ngitudinale Studiie Horen
n (NL-SH
H),
Er zijn allerlei leuke on
ntwikkelingen
n binnen het
erzoek waar u aan mee doet. Uiteraard willen we
w u
onde
wee
er graag op de
d hoogte bre
engen van onze activiteitten.
Naasst feestelijk nieuws over een aankomen
nde
prom
motieceremo
onie vragen we uw aan
ndacht voor iets
ande
ers. Wilt u ook dat gehooronder
g
p
zoek een promine
entere plek krijgt in wettenschappelijjk onderzoekk in
Nederland? Leess dan snel verder
v
hoe u een bijdra
age
n de Nationale Wetenscha
apsagenda.
kuntt leveren aan
Aan
nkondiging promotiece
eremonie Mariska
M
Stam
m
Viere
enhalf jaar onderzoek van Mariskka Stam wo
ordt
mom
menteel gebundeld in een proefschrift (boek). Op
woe
ensdag 10 ju
uni aanstaan
nde mag Mariska name
elijk
haarr proefschriftt getiteld “H
How hearing impairme
ent
may
y impact adult life:: Baseline and 5-ye
ear
follo
ow-up resu
ults of the NL-SH stud
dy” verdedig
gen
ten overstaan van
v
professoren en ande
ere experts. De
emonie zal plaatsvinden
p
om 13:45 uur in de Aula
A
cere
van de Vrije Universiteit
U
in Amsterdam en is vrij
gankelijk. Bin
nnenkort zullen we op on
nze website een
e
toeg
link plaatsen, zo
odat u haar resultaten over
o
chroniscche
doeningen naast
n
slechthorendheid, participatie in
aand
beta
aald en onb
betaald werkk, en de acchteruitgang in
geho
oorcapaciteitt over vijf
v
jaar en mogelijke
psycchosociale gevolgen
g
(b
bijvoorbeeld eenzaamhe
eid)
ook kunt lezen.

der uw deeln
name om onze vragenlijssten in te vulllen
Zond
was dit proefsch
hrift nooit tott stand gekom
men en daarrom
wille
en wij u nogm
maals danken
n voor uw in
nzet en tijd.
KNO
O-artsen op
p de hoogte
e van onze resultaten
r
Team
m Hooronderzoek vindt het
h belangrijjk dat de NL--SH
resu
ultaten beken
nd worden bij het juistte publiek. Niet
N
allee
en willen we
w onze resultaten onde
er bijvoorbe
eeld
audiiologen en audiciens
a
verspreiden, maar
m
ook on
nder
ande
ere medisch
he specialism
men. Denk aan de KN
NOartse
en. Daarom zijn we ook blij dat Marisska Stam op
p 24
aprill haar promotieonderzoe
ek mag pressenteren op de
land
delijke KNO-vvergadering. De titel van haar pressentatie
e is: “Veran
nderingen in
n gehoorsttatus over vijf
v
jaarr en de mog
gelijke psyc
chosociale gevolgen”.
g

WIST
W
U DAT
T?
… het proeffschrift van Mariska Sttam door het
EMGO+ on
nderzoeksin
nstituut genomineer
g
rd
was
w
voor de V&W Volksgezo
ondheidspriijs
2014?
2
… een volge
ende herha
aalmeting - 10 jaar na
n
uw eerste deelname
d
- gepland staat vanaf
najaar
n
2016
6?
… dat leerliingen van h
het St. Mic
chaël Colleg
ge
uit Zaandam
m een video
o gemaakt hebben ove
er
het
h
werk va
an een NL--SH promo
ovendus voo
or
het
h schoolprroject “Tub
be your Futu
ure”?
Ev
ven voorste
ellen: Ruben
n Joosse
Per 1 januari 2015 is Rub
ben
osse (25) be
etrokken bij de
Joo
NL
L-SH studie
e als nie
euw
uittvoerend
onderzoekker.
Ru
uben heeft de masterropleid
ding Gezo
ondheidspsyccholog
gie aan de
d
Universiiteit
Tw
wente voltoo
oid. Hij volg
gde
daar de richting die zich be
ezig
oudt met de vraag waarrom
ho
me
ensen (on)g
gezond ged
drag
vertonen. Binn
nen de NL-SH
udie zal hij
h
de de
erde
stu
me
eetronde (de
e tweede h
herhaalmeting) uitvoeren
n en
analyseren. Op
O het mom
ment dat deze
d
nieuwssbrief
uittkomt, is hijj bezig met een deelsstudie naar de
facctoren die va
an invloed zijjn op het gaa
an gebruiken
n van
ho
oortoestellen..
Ze
et gehoor op
p de Weten
nschapsage
enda!
U kunt ervoor zorgen dat o
onderzoek
olgen van
naar gehoor, en de gevo
gehoorproblem
men in het dagelijks
ven op de na
ationale Wettenschapslev
agenda kom
men. Deze agenda
bundelt nameliijk de thema’s waar de
etenschap zicch de kome
ende jaren
we
op
p zal richten.
Heefft u een prangende
vra
aag die te maken
m
heeft met gehoor? Of vind u het
ook belangrijkk dat er no
og meer on
nderzoek gedaan
ordt naar slechthorendhe
eid? Ga dan vóór 1 mei naar:
n
wo
ww
ww.wetensch
hapsagenda.n
w vraag in!
nl en dien uw

V
Voor
mee
er informa
atie: www
w.hoorond
derzoek.n
nl

