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Beste deelnemer aan de Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH),
Vraagt u zich ook wel eens af waar u het allemaal voor doet en wat er allemaal met dat NL-SH onderzoek gebeurt?
Lees hieronder hoe de NL-SH resultaten nationaal én internationaal bekendheid genieten! Het blijkt dat ons werk
niet alleen binnen de VUmc muren bekend is. Wereldwijd wordt het NL-SH onderzoek serieus genomen. Dat is toch
ook waar u het voor doet als u onze vragenlijst en hoortest (weer) invult?
Publicatie Nachtegaal, Festen en Kramer (2012) wereldwijd op nummer 1!!
Wetenschappelijke tijdschriften houden rankings bij met daarin de meest gelezen
artikelen wereldwijd op dat moment. En wat blijkt? De laatst verschenen publicatie
van Janneke Nachtegaal, Joost Festen en Sophia Kramer over gehoor, ziekteverzuim
en productiviteit (“Ear and Hearing” 2012) stond op nummer 1! Met andere woorden,
deze NL-SH publicatie was het best gelezen artikel binnen het werkveld KNO in
februari 2012. Dit is GEWELDIG GOED NIEUWS voor ons als onderzoekers
en ook voor u als (slechthorende) deelnemer. Het betekent namelijk dat een groot
internationaal publiek geïnteresseerd is in onze NL-SH resultaten. Het geeft ook aan
dat de gevolgen van slechthorendheid in het dagelijks leven serieus genomen
worden. Wetenschappers, beleidsmakers en zorgverleners kunnen de handen zo nog
meer inéén slaan om slechthorenden zo goed mogelijk te ondersteunen.
Nederlandse huisartsen ook geïnteresseerd in
NL-SH resultaten

Artikelen in de pijplijn

Niet alleen internationaal, maar ook in ons eigen land is
er serieuze belangstelling voor de NL-SH resultaten. Zo
werden we uitgenodigd om een hoofdstuk te schrijven in
een nascholingsreeks voor huisartsen. Deze maand komt
de editie van “Bijblijven” over ‘(h)oren’ uit. We hebben
er de resultaten uit het proefschrift van Janneke
Nachtegaal in samengevat. Onder andere hebben we
geschreven dat de huisarts bij een klacht als
vermoeidheid wellicht vaker zou kunnen denken aan een
verminderde
gehoorcapaciteit
als
onderliggende
oorzaak. Het is voor een huisarts belangrijk om te weten
dat zorg verlenen aan een slechthorende patiënt vaak
meer is dan alleen het aanmeten van een hoortoestel.
Meer details zullen volgen in de volgende nieuwsbrief.

De NL-SH dataset zit boordevol
interessante informatie. Met de
beschikbare data kunnen wij al
veel onderzoek doen. Momenteel zijn we hard bezig met het
schrijven
van
nieuwe
wetenschappelijke artikelen
over gehoor en participatie in (betaald) werk en
andere
chronische
aandoeningen
naast
slechthorendheid. In de volgende nieuwsbrief zullen
we de vorderingen uitgebreider beschrijven.

NL-SH geaccepteerd voor Nationaal
Volksgezondheid – 12 april 2012

Congres

Hoe pakken we de kansen voor gezondheid en zorg?
Kunnen we sociale media inzetten om gezondheid te
bevorderen? Dit zijn de centrale vragen tijdens het
Nationaal Congres Volksgezondheid 2012. Wij van de
NL-SH zijn uitgekozen, uit al die vele aanmeldingen, om
ook een presentatie te geven. Dit is goed nieuws! Zo
kunnen we namelijk onze (nieuwste) NL-SH resultaten
en inzichten bespreken met beleidsmedewerkers,
bestuurders, zorgverzekeraars en andere professionals
uit het brede werkterrein van de volksgezondheid.

Herhaalmeting – doe ook nog mee!

1146 uitnodigingen
Tot nu toe hebben we
verstuurd voor de herhaalmeting. Bijna 60% van u
heeft al gereageerd. Hier zijn wij natuurlijk erg blij
mee en wij willen dan ook allen die al gereageerd
hebben heel hartelijk bedanken.
Heeft u nog geen tijd gehad om te reageren? De
vragenlijst is nog beschikbaar, dus als u op de link in
onze uitnodigingsemail klikt, kunt u direct starten. Als
u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen
naar info@hooronderzoek.nl.
We verwachten begin 2013 te kunnen beginnen met
het analyseren van de data van de herhaalmeting.

Voor meer informatie: www.hooronderzoek.nl

