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Beste deelnemer aan de Nationale Longitudinale
Studie Horen,
De winter ligt inmiddels al geruime tijd achter ons en de
zomer is volop begonnen. Kortom: tijd voor een nieuwe
nieuwsbrief!
Zoals
altijd
zullen we u ook nu weer
bijpraten over de nieuwe
ontwikkelingen
in
het
onderzoek en komt er een
vraag aan bod. Daarnaast
wordt u ook weer voorgesteld
aan
één
van
onze
medewerkers in de rubriek
“Even voorstellen”. Wij
wensen u ook bij deze
nieuwsbrief weer heel veel leesplezier. Maak er een
mooie zomer van!

Voortgang onderzoek
Voor de basismeting hebben we inmiddels (het grootste
deel van) de data verzameld. Zoals al eerder gemeld,
hebben we meer dan 1500 basisvragenlijsten
ontvangen, een respons van dik 80%. Al die gegevens
moeten
natuurlijk
verwerkt worden en
op dit moment zijn wij
vooral
bezig
met
analyseren van de
data
en
het
opschrijven van de
resultaten. Eerder dit
jaar hebben we de
voorlopige gegevens over psychosociale gezondheid op
een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor
Audiologie en bij de KNO dagen gepresenteerd.
Bovendien hebben we een eerste artikel naar een
internationaal tijdschrift gestuurd en zijn we in
afwachting van hun commentaar. Verderop in de
nieuwsbrief kun u lezen wat de resultaten waren op de
Nationale Hoortest, die iedere deelnemer voor
inschrijving heeft moeten doen. In de toekomst blijven
we u via de nieuwsbrieven en de website op de hoogte
houden van onze bevindingen. Momenteel zijn we ook
druk aan de slag met de gegevens voor het tweede
artikel. Dat zal over het werk gaan (zie ook: Wist u dat).

Als dank voor uw deelname!!
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u als dank voor
het meedoen aan ons onderzoek een download beloofd
van de CD-rom “Slechthorendheid op het werk: Zó gaan
we ermee om”. Omdat het bestand te groot was om aan

WIST U DAT:
Van de 1577 deelnemers die de vragenlijst
hebben teruggestuurd in totaal 989 een
betaalde baan hebben? Van de 573 mannen
werken er 373. Van de 1004 vrouwen werken
er 616. Zij werken samen gemiddeld 31 uur in
de week.

u te versturen via de email, hebben we een andere
manier moeten bedenken om de informatie op de
CD toch aan u beschikbaar te stellen. De laatste
hand is gelegd aan omzetten van de cd-rom in een
internetpagina. De internetpagina vormt een
afgeschermd gedeelte van onze website. Om
toegang te krijgen tot dit afgeschermde gedeelte
krijgt u tegelijkertijd met deze nieuwsbrief een
inlognaam en wachtwoord toegestuurd via de email.
Hiermee kunt u dan inloggen via onze website
www.hooronderzoek.nl. Vervolgens kunt u de
filmpjes en de tekst over “Slechthorendheid op het
werk: Zó gaan we ermee om” bekijken. We hopen
dat u de informatie goed kunt gebruiken.

Verhuisbericht
Bent u verhuisd of heeft u een
email adres gekregen? Laat het
dan zo snel mogelijk weten door
email
te
sturen
verhuisbericht@hooronderzoek.nl.
bedankt!

ander
ons
een
naar
Alvast

Even voorstellen…
Wie zijn de mensen van het team hooronderzoek?
Wie verstuurt de vragenlijsten en wie houdt de
administratie bij? In deze rubriek stellen wij u iedere
keer voor aan een andere medewerker van het
Team Hooronderzoek. Deze keer stellen wij u voor
aan Joost Festen. Joost: Sinds januari 2007 geef ik
leiding aan het Audiologisch
onderzoek in het VUmc. In ons
onderzoek
verzamelen
we
kennis
om
de
negatieve
gevolgen van slechthorendheid
zo veel mogelijk te beperken.
Naast
gehoormetingen
bij
proefpersonen en uitgekiende
versterking in hoortoestellen is
een inventarisatie van de
alledaagse
gevolgen
van
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slechthorendheid erg belangrijk voor ons onderzoek. De
NL-SH is daarbij een geweldig nieuw hulpmiddel omdat
wij via het Internet gemakkelijk voor langere tijd contact
kunnen houden met de deelnemers. Op deze manier
krijgen we niet alleen een momentopname maar ook
inzicht in hoorproblemen over een langere periode.

Resultaten Hoortest
Voordat u zich heeft ingeschreven voor ons onderzoek
heeft u eerst de hoortest gedaan via internet. De
resultaten van die hoortest hebben wij gebruikt voor ons
onderzoek. In de grafiek hieronder ziet u hoe de
deelnemers scoren op de hoortest. Op de verticale as
staat het aantal deelnemers, op de horizontale as staat
de score van de hoortest. De dikke gestippelde lijnen in
de grafiek geven de grenzen aan van de verschillende
categorieën van de hoortest. U kunt namelijk een goede,

een onvoldoende, of een slechte score hebben
gehad op de hoortest. In totaal staan er 1511
deelnemers in de grafiek. Van deze 1511 scoren er
769 goed, dat zijn de mensen links in de grafiek.
Tussen de stippellijnen staan de mensen die
onvoldoende scoren op de hoortest, dat zijn er 343.
Helemaal rechts zijn degenen te zien die slecht
scoren: in totaal zijn dat 399 van de 1511
deelnemers. De gemiddelde score van alle
deelnemers samen is -4.3dB, dat valt dus in het
gebied onvoldoende.

