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Beste deelnemer aan de Nationale Longitudinale Studie
Horen,
Kortere of langere tijd geleden heeft u zich ingeschreven als
deelnemer aan de Nationale Longitudinale Studie naar Horen
(www.hooronderzoek.nl). Nogmaals bedankt daarvoor. Uw
medewerking is essentieel. Zoals beloofd ontvangt u van tijd tot tijd
een nieuwsbrief waarin allerlei wetenswaardigheden over deze
studie worden vermeldt. Hierbij de eerste nieuwsbrief. Voor de
duidelijkheid hebben we de berichten onderverdeeld in rubrieken.
In de rubriek ‘Laatste stand van zaken’ wordt u geïnformeerd over
de voortgang van de studie.
Daaronder de rubriek ‘Publiciteit’. Hierin vermelden we waar over
ons onderzoek wordt geschreven. Verder behandelen we een ‘veel
gestelde vraag’ van bezoekers van de website of van deelnemers.
In de kolom hiernaast wordt daarmee een begin gemaakt. We
wensen u veel leesplezier…

Nieuwe medewerker
Mw. Drs. J. Nachtegaal is
per 1 februari jl.
aangesteld als onderzoeker
op dit project. Zij is
verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken.
Het is de bedoeling dat
Janneke over een aantal
jaren op dit onderzoek zal
promoveren.

Laatste stand van zaken

Veel gestelde vraag

Over de voortgang kunnen we u het volgende melden. Het
onderzoek bevindt zich momenteel nog steeds in de inschrijffase.
Dit betekent dat de inschrijftermijn geopend is en dat iedereen die
belangstelling heeft zich kan aanmelden. Inmiddels loopt het aantal
inschrijvingen gestaag op. Er zijn echter nog meer deelnemers
nodig. Kent u mensen in uw omgeving (18 – 65 jaar) die
hoorproblemen hebben? Of kent u mensen die goedhorend zijn en
belangstelling
hebben
voor
wetenschappelijk
onderzoek?
Informeer hen dan graag over het bestaan van deze studie.

“Ik ben ouder dan 65 jaar. Waarom
mag ik niet meedoen?”

Publiciteit
We hebben gesignaleerd dat onze website op diverse andere sites
is vermeld. Zo vonden we een link en oproep voor deelname aan
dit onderzoek op www.doof.nl en ook op www.Hoorzaken.nl.
Eerder al is er al een bericht op de website van de nvvs (de
patiëntenvereniging) geplaatst: www.nvvs.nl. Heeft u onze website
nog op andere plaatsen ontdekt? Laat
het ons weten. We blijven graag op de
hoogte. Uiteraard juichen we het ook
toe als u zelf initiatieven ontplooit om
meer bekendheid aan dit onderzoek te
geven. Het is de bedoeling dat een
groot aantal Nederlanders op de hoogte
wordt gesteld van deze studie en de
mogelijkheid krijgt om zich in te
schrijven. Zelf zullen we binnenkort op
diverse plaatsen in Nederland posters
(zie afbeelding) ophangen en op
andere manieren bekendheid geven
aan dit onderzoek.

Antwoord:
Onderzoek naar de gevolgen van
slechthorendheid vindt veelal alleen
onder ouderen ( > 55 jaar) plaats.
Er is nog veel onduidelijk over de
gevolgen van hoorproblemen in de
jongere leeftijdsgroepen. Daarnaast
is ‘arbeid’ een belangrijk thema in
deze studie. Om die redenen zijn
de leeftijdsgrenzen vastgesteld op
18 en 65 jaar.

Verhuisbericht
Bent u verhuisd of heeft u een
ander email adres gekregen? Laat
het ons dan zo snel mogelijk
weten. U kunt uw nieuwe
(email)adres doorgeven door een
emailtje
te
sturen
naar
verhuisbericht@hooronderzoek.nl.

