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Voor meer informatie: www.hooronderzoek.nl 
Nieuw (e-mail)adres of vragen? Laat het ons weten via: info@hooronderzoek.nl 

 
Beste deelnemer aan de Nationale 
Longitudinale Studie Horen (NL-SH), 
Wegens een personeelswisseling heeft u een poos 
niets van ons gehoord. Graag vertellen wij u in 
deze nieuwsbrief wat er in die tijd gebeurd is 
rondom de NL-SH. 

 

GECCO 

NL-SH en 19 andere Nederlandse onderzoeken 
werken sinds kort samen in het Geoscience and 
Health Cohort Consortium; GECCO. Deze 
samenwerking  biedt de kans om nieuwe 
onderzoeksvragen in een grotere groep 
deelnemers te beantwoorden. In Nederland zijn 
veel omgevingskenmerken beschikbaar, 
bijvoorbeeld verkeersgeluid in alle 
postcodegebieden. GECCO maakt het mogelijk om 
deze omgevingskenmerken te koppelen aan 
deelnemergegevens. Dit gebeurt op basis van 
postcode. Hierdoor zouden we bijvoorbeeld 

kunnen onderzoeken of er 
een verband is tussen 
lawaai in de 
woonomgeving en 
effecten van 
gehoorverlies. Daarnaast 

maakt GECCO het mogelijk om gegevens van de 
andere onderzoeken op te vragen. Voor ons zijn  
met name de onderzoeken waarin ook 
gehoortesten worden gedaan interessant. Het 
delen van gegevens gebeurt overigens altijd 
volledig anoniem en alleen als deelnemers 
daarvoor toestemming hebben gegeven. Wij 
houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte van 
de ontwikkelingen rondom deze nieuwe 
samenwerking.

 

Werk ‘achter de schermen’ 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de 
administratie van NL-SH verder te automatiseren. 
Binnenkort stappen we over op een nieuw 
systeem. U zou daar niets van moeten merken, 
maar we kunnen niet helemaal uitsluiten dat er 
iets misloopt, of in de afgelopen testfase fout is 
gegaan. Graag verzoeken wij u om per e-mail  

 
contact met ons op te nemen als er bij u iets mis 
is gelopen dat nog rechtgezet moet worden. 

 

Even voorstellen 

In deze rubriek introduceren we nieuwe 
medewerkers van Team Hooronderzoek. Sinds 1 
december werkt Marieke van Wier als 
coördinator en senior onderzoeker bij het team.  

“Recent ben ik bij het 
Hooronderzoek gestart. Ik 
heb de opleidingen 
Gezondheidswetenschappen 
en Epidemiologie gedaan. 
Mijn carrière als onderzoeker 
is in 2002 bij de afdeling 
Sociale Geneeskunde van 
VUmc begonnen. Daar ben ik 
gepromoveerd op een eHealth programma voor 
werknemers met overgewicht. In de jaren daarna 
heb ik in diverse ziekenhuizen gewerkt als 
epidemioloog, onder andere voor de afdelingen 
Reumatologie en Orthopedie. Voor de NL-SH zorg 
ik dat de gegevensverzameling goed verloopt en 
beantwoord ik uw e-mails. Daarnaast ga ik 
studenten begeleiden en zelf met de verzamelde 
data onderzoek doen.” 

 
Hoortest start niet altijd 

Sommige deelnemers laten weten dat de Hoortest 
niet start. De Hoortest draait in Adobe Flash Player 
en sommige browsers, waaronder Firefox en 
Google Chrome, staan niet toe dat dit automatisch 
gestart wordt. Loopt  u hier ook tegenop? Op onze 
site staat hoe u Flash kunt aanzetten: 
www.hooronderzoek.nl/hooronderzoek/pdf/FlashT
oestaan.pdf. In Apple browsers werkt de Hoortest 
helaas helemaal niet. We werken aan een betere 
oplossing voor beide problemen. 

Team Hooronderzoek wenst 
u prettige kerstdagen en 

een gelukkig 2019! 

http://www.hooronderzoek.nl/hooronderzoek/pdf/FlashToestaan.pdf
http://www.hooronderzoek.nl/hooronderzoek/pdf/FlashToestaan.pdf

