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Sophia Kramer aangesteld als hoogleraar
We hebben feestelijk nieuws! Per 1 januari 2014 wordt Sophia Kramer, onder andere de
projectleidster van het Hooronderzoek, door de Vrije Universiteit aangesteld als hoogleraar.
Als professor zal Sophia verder leiding geven aan wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van “Auditief functioneren en participeren”. Ze gaat zich onder meer bezig
houden met onderzoeksvragen zoals: Hoe kunnen mensen met gehoorproblemen optimaal
functioneren op het werk? En hoe meten we hoeveel moeite het kost om te luisteren of horen?
Uit deze benoeming blijkt dat VU de thema’s ‘gehoor’ en ‘slechthorendheid’ hoog op de agenda heeft staan.

Beste deelnemer aan de Nationale
Longitudinale Studie Horen (NL-SH),
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2013. Deze
December nieuwsbrief is altijd al heel feestelijk, en dit
jaar nog even iets meer. Als u verder leest zult u
merken dat we vele redenen hebben voor een feestje.
Dank voor uw deelname
Zonder uw inzet als deelnemer zouden wij geen
onderzoek kunnen uitvoeren. Allereerst willen u dan
ook heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de
eerste meting of aan de herhaalmeting afgelopen jaar.
Geweldig dat u heeft meegedaan!
Even een tussenstand: sinds September 2010
heeft het Hooronderzoek 600 nieuwe aanmeldingen
mogen verwelkomen. Al deze volwassenen uit heel
Nederland waren geïnteresseerd om onze vragenlijst
in te vullen en de online hoortest uit te voeren. Wij
zeggen: op naar de volgende 600! Het totaal aantal
inschrijvingen staat nu op bijna 2800. We blijven ons
sterk maken om dit aantal nog verder te laten groeien.
NL-SH resultaten gaan de hele wereld over
Tot hoe ver reiken de resultaten van het
Hooronderzoek eigenlijk? Het blijkt dat
onze eerdere resultaten over de
psychosociale gevolgen van slechthorendheid en een hogere herstelbehoefte
na het werk bij slechthorenden, over de hele wereld
gelezen worden. Er wordt voortgebouwd op de
resultaten van ons onderzoek in Amerika, Canada,
Engeland en Duitsland. Dat weten we onder andere
doordat onze artikelen vaak geciteerd worden. Dit laat
weer eens zien hoe belangrijk uw deelname aan het
Hooronderzoek is.
Wie weet mogen we in 2014 zelfs onze nieuwe
resultaten over de verandering in gehoor over 5 jaar
presenteren op een groot Australisch audiologie
congres. Het is nog even afwachten of onze aanvraag
geaccepteerd wordt. Wij duimen er hard voor.

Team Hooronderzoek wenst u alvast hele fijne
feestdagen. Kijk voor onze animatie en
nieuwjaarswens op www.hooronderzoek.nl.
Onze plannen voor 2014
Ook in 2014 gaat Team Hooronderzoek onverminderd
door om de bulk aan gegevens van onze mooie studie
te analyseren. Ons doel is, en blijft, om onze kennis
over de gevolgen van slechter (gaan) horen op diverse
domeinen van het dagelijks leven uit te breiden en te
verspreiden. Dit zullen we onder andere doen door:
o

o
o

o

Het publiceren van artikelen in internationale
wetenschappelijke tijdschriften. De resultaten
over de verandering in gehoor over 5 jaar, en
over de psychosociale gevolgen hiervan
(bijvoorbeeld meer eenzaamheid) staan onderhand al best goed op papier. Wij zullen, in
samenwerking met andere experts, verder
werken aan de afronding van deze deelstudies.
Verspreiden van onze resultaten en inzichten op
bijeenkomsten, nationaal en internationaal.
Het aanstellen van een nieuwe stagiaire. Zij gaat
waarschijnlijk onderzoek doen naar het gebruik
van hoorhulpmiddelen anders dan hoortoestellen. Hierbij kunt u denken aan het
gebruik van een ringleiding of FM systeem.
De dataverzameling gaat gewoon door!
Nieuwe deelnemers zijn nog steeds welkom en
we blijven groepen deelnemers uitnodigen voor
de herhaalmeting.

Voor meer info: www.hooronderzoek.nl

