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WIST U DAT: 
 
Al meer dan 2200 personen zich aangemeld 
hebben voor het hooronderzoek? 
 
Nieuwe deelnemers zich altijd kunnen 
blijven inschrijven?!  
 
Vanaf 2011 een herhaalmeting zal gaan 
plaatsvinden?  

Beste deelnemer aan de Nationale 
Longitudinale Studie Horen (NL-SH),  
 

Het is alweer een lange tijd 
geleden dat u van ons een 
nieuwsbrief ontvangen heeft. 
In de tussentijd is er veel 
gebeurd. Leest u dus snel 
verder!  

 
Voortgang onderzoek   
 
Janneke Nachtegaal, de uitvoerend onderzoeker van de 
NL-SH studie tot afgelopen mei, heeft hard gewerkt aan 
het publiceren van de data van het hooronderzoek. Op 
internet zijn de volgende 2 artikelen beschikbaar:  
- Comparing health care use and related costs 

between groups with and without hearing 
impairment. (International Journal of Audiology, 
2010) = gratis te downloaden  

- Hearing status, need for recovery after work, and 
psychosocial work characteristics: results from an 
internet-based national survey on hearing. 
(International Journal of Audiology, 2009) 

 
Binnenkort kunt u op onze website onder het kopje 
‘Resultaten’ een Nederlandse samenvatting vinden.  

 
Officiële promotie Janneke Nachtegaal 
 

Op 25 november a.s. is het zover. 
Janneke zal dan haar proefschrift “Hearing 
ability and its relationship with 
psychosocial health, work and health care 
use. The National Longitudinal Study on 
Hearing”  verdedigen tegenover experts 

en andere genodigden.  Vier jaar onderzoek binnen de 
NL-SH studie is gebundeld in dit proefschrift en daarmee 
zal Janneke hopelijk haar doctor titel behalen. Voor 
meer informatie ga naar www.vu.nl/agenda en zoek op 
evenementtype ‘promotie’ of op datum.  

 
De NL-SH studie gaat gewoon door 
 
De inschrijving voor het hooronderzoek gaat gewoon 
door! Immers, er zijn nog zoveel vragen waar we 
antwoord op willen krijgen. Daarom zal vanaf begin 
2011 een herhaalmeting plaatsvinden. Alle deelnemers 
die in 2006 (en wellicht 2007) de vragenlijst hebben 
ingevuld zullen nogmaals gevraagd worden om mee te 
doen. Zo kunnen we kijken wat de gevolgen zijn van 
slechthorendheid over een langere tijd. Hopelijk bent 
u dan weer bereid om mee te doen!  

 
 

Nieuw uitvoerend onderzoeker: Mariska Stam 
 
Sinds 1 september jl. heeft 
de NL-SH studie een nieuw 
uitvoerend onderzoeker. 
Mariska Stam (23 jaar, 
woonachtig in Amstelveen) 
is net afgestudeerd van de 
masteropleiding “Leefstijl en 
Chronische Ziekten”, onderdeel van de studie 
Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit 
(VU) in Amsterdam. Mariska houdt van sporten, 
theater en van activiteiten organiseren. De 
aankomende 4 jaar zal zij zich onder andere bezig 
gaan houden met een herhaalmeting, het analyseren 
van al bestaande NL-SH data en dieper ingaan op 
het al dan niet gebruiken van hoortoestellen door 
mensen met hoorproblemen.  

 
Verhuisd? Ander e-mailadres?   
 
Bent u verhuisd of heeft u een 
ander e-mailadres gekregen? Laat 
het ons dan zo snel mogelijk weten 
door een e-mail te sturen naar 
verhuisbericht@hooronderzoek.nl. 
Alvast bedankt! 

 
Vernieuwen NL-SH website 
 
Wij gaan hard aan de slag om de NL-SH website te 
vernieuwen. Alle informatie zal 
worden geüpdate en ook zijn we 
bezig met een nieuwe lay-out. We 
hopen dat de nieuwe website 
begin 2011 de lucht in kan.   
 
Heeft u tips? Mist u dingen op de 
website? Wat kan beter? Wat moet blijven? Mail al 
uw suggesties naar: info@hooronderzoek.nl.  


