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Beste deelnemer aan de Nationale Longitudinale Studie
Horen,
De vakantie is weer voorbij en na een zomer vol weerrecords is dan
echt de herfst aangebroken. Tijd dus voor een nieuwe nieuwsbrief.
De
twee
eerder
verschenen
nieuwsbrieven
kunt
u
via
onze
onder
website(www.hooronderzoek.nl,
het kopje “nieuws”) bekijken.
Ook in deze nieuwsbrief vindt u weer het
antwoord op een veelgestelde vraag. In
de rubriek “de laatste stand van zaken”
vindt u informatie over het versturen van de vragenlijst. Rest ons u
allen veel leesplezier toe te wensen!

Laatste stand van zaken
Eindelijk, het is zover!

In de week van 6 november gaan we starten met het
versturen van de vragenlijsten (via internet)!
U als deelnemer kunt dus zeer binnenkort een mail verwachten met
daarin een link naar de vragenlijst. U kunt die dan op een door u
gewenst tijdstip invullen. De vragenlijst bestaat uit verschillende
onderdelen en is vrij uitgebreid. Dat is eenmalig. Daarna sturen we
sommigen van u eens per maand nog eens een heel kort
vragenlijstje toe. Het gaat dan maar om enkele vragen die vrij snel
beantwoord zijn. We herhalen dat korte lijstje dan elke maand
gedurende de eerstkomende zes maanden. We verheugen ons op
een goede samenwerking! We zijn u nu alvast dankbaar voor uw
inzet en medewerking en hopen op een goede respons!
Wellicht bent u ook nieuwsgierig geworden naar het aantal
deelnemers dat zich inmiddels voor onze studie heeft aangemeld?
Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief staat de
teller op:

Daarnaast heeft er tijdens de 50plus beurs afgelopen September
een stapel flyers bij
de stand van de
Nederlandse
Vereniging
voor
Slechthorenden
gelegen.
Bedankt
NVVS!
Veel gestelde vraag

“Ik heb zo’n groot gehoorverlies dat
ik de tonen van de hoortest
nauwelijks hoor, waarom moet ik
toch de hoortest doen voor ik me in
kan schrijven voor het onderzoek?”
Antwoord:
Om mee te kunnen doen aan deze
studie is het noodzakelijk om de
Nationale Hoortest te doen. De
uitkomst van deze test wordt
namelijk
gekoppeld
aan
de
gegevens van het vervolg van het
onderzoek. Door van iedereen
dezelfde informatie te verzamelen,
kunnen
we
later
valide
vergelijkingen maken. De test
dient als referentiepunt. Het is dus
de bedoeling dat elke deelnemer de
Hoortest doet. We begrijpen dat bij
een
groot
gehoorverlies
de
Nationale Hoortest lastig zal zijn om
te doen, maar ook als u geen van
de cijfers goed verstaat, dan nog is
dat voor ons dus heel relevante
informatie.

1234
Dit betekent dat inmiddels meer dan 1200 mensen in Nederland
zich voor onze studie hebben aangemeld. Daar zijn we natuurlijk
ontzettend blij mee!! Uw deelname is onmisbaar en erg belangrijk.
Maar ook voor dit onderzoek geldt: hoe meer personen, hoe beter.
We streven naar een totaal van minstens 1500 deelnemers.
Elke geïnteresseerde kan zich daarom nog gewoon inschrijven!

Publiciteit
De flyer van het onderzoek is nog steeds te vinden bij diverse
Audiologische Centra en audiciens in Nederland.

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
email
te
sturen
naar
verhuisbericht@hooronderzoek.nl.

