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Beste deelnemer aan de Nationale Longitudinale
Studie Horen,
In de zomer hebben wij onze laatste nieuwsbrief
verstuurd en inmiddels staan kerst en oud en nieuw
alweer bijna voor de deur: tijd voor een
nieuwe nieuwsbrief! Ook nu zullen we u
weer bijpraten over de ontwikkelingen
in het onderzoek. Zoals we ook in de
laatste twee nieuwsbrieven hebben
gedaan stellen we u ook nu weer voor
aan één van onze medewerkers. In de
rubriek “Even voorstellen” leest u wie
zijn ze en wat is hun rol in het
onderzoek. Ook de vertrouwde rubrieken over de
voortgang van het onderzoek en veelgestelde vragen
zullen weer aan de orde komen. Rest ons u veel
leesplezier, fijne feestdagen en de beste wensen voor
het nieuwe jaar toe te wensen.
Voortgang onderzoek
Inmiddels heeft ook de laatste groep de zesde en laatste
herhaalmeting over zorggebruik en werk ontvangen.
Ook hebben we meer dan 1500 compleet ingevulde
basisvragenlijsten teruggekregen: een respons van ruim
80%! Daarmee zijn we enorm
blij en we willen dan ook
IEDEREEN
NOGMAALS
HEEL
ERG
BEDANKEN
VOOR HET INVULLEN VAN
DE
DIVERSE
VRAGENLIJSTEN!!
Daarnaast hebben iets meer dan 700 deelnemers de
hoortest voor de tweede maal gedaan via onze website.
Heeft u de hoortest nog niet voor de tweede maal
gedaan dan kunt u dat nog steeds doen door op
www.hoortest.nl onder de kop hoortest in te loggen
met de gegevens die u via de email van ons heeft
ontvangen. Kunt u de inloggegevens niet meer vinden
en heeft u de test nog niet opnieuw gedaan? Stuur dan
een email naar info@hooronderzoek.nl. Wij sturen u de
inloggegevens vervolgens opnieuw toe. Heeft u
problemen met het openen van de hoortest of de
basisvragenlijst? Ook dan kunt u een mail sturen naar
het bovenstaande emailadres.
Tot slot zijn wij op dit moment druk bezig met het
opschrijven van de eerste resultaten over de
psychosociale gezondheid. Zodra we kunnen zullen we
hierover meer berichten in de nieuwsbrieven.
Wat kunt u de komende tijd verwachten?
Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd aangekondigd
zullen wij als dank voor uw deelname aan ons
onderzoek u een download van de CD-rom
“Slechthorendheid op het werk: Zó gaan we ermee om”
aanbieden. Momenteel wordt de cd-rom op geschikt

WIST U DAT:
We van 1511 deelnemers gegevens hebben
over de psychosociale gezondheid? 546
daarvan zijn man en 965 zijn vrouw. De
gemiddelde leeftijd is 46 jaar en er wordt
gemiddeld “onvoldoende” gescoord op de
hoortest.

formaat gemaakt zodat het downloaden voor u niet
al te lang duurt en binnenkort ontvangt u een mail
met daarin een link. Via deze link kunt u dan de cdrom van onze website downloaden.
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
verhuisbericht@hooronderzoek.nl.
naar
Alvast bedankt!
Even voorstellen…
Wie zijn de mensen van het team hooronderzoek?
Wie versturen de vragenlijsten?
Wie beantwoordt uw vragen? In
deze rubriek stellen we ze één
voor één aan u voor. Ditmaal
Sophia Kramer. Zij is de
projectleider van de NL-SH en
heeft inmiddels
aan diverse nationale en
internationale onderzoeksprojecten meegewerkt. In
vrijwel al haar studies staat de slechthorende
individu centraal. Onderzoek naar de gevolgen van
slechthorendheid vindt ze belangrijk. Over de NL-SH
zegt ze: ‘Het is vernieuwend onderzoek. Het gebruik
van internet biedt vele mogelijkheden”. Ze wil vooral
alle deelnemers bedanken voor hun medewerking: “

Het is buitengewoon dat zoveel mensen meedoen en
telkens weer hun inzet tonen door vragenlijsten in te
vullen en te reageren. Ontzettend bedankt! We
hopen met de resultaten van dit onderzoek echt iets
te kunnen bereiken..
Veel gestelde vragen

“Waarom moet ik nog een keer de hoortest doen,
jullie hebben toch al gegevens over mijn gehoor?”

Het klopt dat we meteen na uw inschrijving al
gegevens hebben over uw gehoor, maar door twee
keer de hoortest te doen wordt de betrouwbaarheid
van de meting van het gehoor aanzienlijk vergroot.
Het is natuurlijk erg belangrijk voor ons dat we
betrouwbare gegevens hebben over het gehoor en
daarom hebben wij alle deelnemers dan ook
gevraagd om nog een keer de hoortest te doen.

