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Beste deelnemer aan de Nationale
Longitudinale Studie Horen (NL-SH),
Zo aan het einde van het
jaar is het altijd goed om
terug te kijken. En beter
nog, om vooruit te kijken!
Graag vertellen we u over
onze plannen voor 2013.
Bovendien willen wij u als
deelnemer van het Hooronderzoek heel hartelijk
bedanken voor uw inzet. Wij wensen u alvast hele fijne
feestdagen toe en alle goeds voor 2013!
Hooronderzoek op de KNO-dagen
Tweemaal per jaar komen Keel-, Neus- en Oor (KNO) artsen uit heel Nederland samen op de landelijke KNOdagen. Afgelopen november mocht Mariska Stam, de
uitvoerend onderzoekster van het Hooronderzoek, de
nieuwste resultaten over chronische aandoeningen naast
slechthorendheid presenteren. Op deze inspirerende
dagen kwamen vele onderzoekers aan het woord en
werden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
KNO onder de aandacht gebracht.

WIST U DAT?
... Dit alweer onze 18e nieuwsbrief is?
… Eerdere nieuwsbrieven terug te lezen zijn
op onze website?
… Team Hooronderzoek veel plannen heeft
voor 2013?

Vooruitkijken naar 2013
Nog even en dan staat alweer een nieuw jaar voor de
deur. In 2012 heeft Team Hooronderzoek zich hard
gemaakt om de resultaten van het Hooronderzoek
zowel nationaal als internationaal te verspreiden. Ook
in 2013 willen we deze ingeslagen weg vervolgen.
Immers, het is belangrijk dat we onze kennis over de
gevolgen van slechthorendheid in het dagelijks leven
delen met zoveel mogelijk hoorprofessionals.

VU studenten leren over slechthorendheid
Wat is ouderdomsslechthorendheid? Hoe vaak komt het
voor en wat zijn de gevolgen voor ouderen die met een
verminderd gehoor te maken hebben? Tweedejaars
studenten Gezondheidswetenschappen aan de Vrije
Universiteit hebben zich in oktober gebogen over deze
belangrijke vragen. Leden van het Team Hooronderzoek
worden geregeld gevraagd om hun bijdrage te leveren
aan onderwijsactiviteiten. Zo ook bij deze cursus over
veroudering. Aan de hand van wetenschappelijke
literatuur probeerden de studenten een antwoord te
formuleren op eerdergenoemde vragen.
NL-SH adviesraad gelanceerd
Afgelopen week is het eerste overleg geweest van de
NL-SH adviesraad. Het Team Hooronderzoek heeft deze
raad in het leven geroepen om ervaringsdeskundigen en
hoorprofessionals mee te laten denken over ons
onderzoek. Als onderzoekers zitten wij soms in een
ivoren toren en dan is het belangrijk dat anderen je een
spiegel voorhouden. We hebben daarnaast met elkaar
gebrainstormd over nieuwe relevante onderzoeksvragen
binnen de NL-SH studie. Binnenkort zullen wij de leden
van de NL-SH adviesraad introduceren op onze website.

Wat staat er nu al in onze agenda voor 2013?
• We gaan beginnen met het analyseren van
de data van onze herhaalmeting. We
onderzoeken dan wat minder gaan horen voor
gevolgen kan hebben in het dagelijks leven.
• We zullen twee masterstudenten Gezondheidswetenschappen
aanstellen
en
begeleiden, die gaan onderzoeken of en op
welke manier het gebruik van medicijnen
samenhangt met slechthorendheid.
• In de februari uitgave van het ledenblad van
de NVVS, genaamd: “HOREN”, zal aandacht
komen voor het Hooronderzoek.
• Om de resultaten van het Hooronderzoek nog
meer onder de aandacht te brengen bij
huisartsen, zijn we van plan om een artikel te
schrijven voor het tijdschrift “Huisarts en
Wetenschap”.
• Nieuwe deelnemers aan het Hooronderzoek
blijven ook in 2013 van harte welkom!

Voor meer informatie: www.hooronderzoek.nl

