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Wist u dat? 
… Al 1107 mensen mee hebben gedaan aan de 
5 jaar herhaalmeting? Op naar de 1200! 
... 55% van deze deelnemers heeft aangeven 
gehoorproblemen te hebben? 
… 39% van de slechthorende deelnemers op de 
herhaalmeting hebben aangegeven geen 
hoortoestel te gebruiken? 
… We willen gaan onderzoeken waarom 
sommige slechthorenden wel een hoortoestel 
gaan gebruiken, en sommige niet? 

 
Beste deelnemer aan de Nationale 
Longitudinale Studie Horen (NL-SH),
  
De afgelopen tijd zijn we weer hard bezig geweest met 
het Hooronderzoek. Zo komen er nog bijna wekelijks 
nieuwe deelnemers bij en nodigen we elke maand weer 
deelnemers uit voor de herhaalmeting na 5 jaar. Ook 
zijn we hard bezig met de voorbereidingen voor de 
volgende herhaalmeting. Dit najaar zullen de eerste 
deelnemers uitgenodigd worden om mee te doen.  
Precies 10 jaar na het invullen van de eerste vragenlijst. 
Dit is één van de weinige onderzoeken wereldwijd 
waarin gehoor over zo’n lang periode wordt onderzocht. 
Wij dan ook ontzettend benieuwd en hopen van harte 
dat u weer meedoet! 

Verdere verspreiding van de resultaten 

De resultaten van het Hoor-
onderzoek worden door het 
hele land gepresenteerd. Zo 
gaf onderzoeker Mariska Stam 
in februari een presentatie op 
een symposium voor audio-
logen. Hier praatte ze over de 

gevolgen van slechthorendheid met betrekking tot 
werk. Ook sprak ze op een congres in Nijmegen over 
de psychosociale gevolgen van slechthorendheid in het 
dagelijks leven.  

Prestigieuze award voor professor Kramer 

Professor Sophia Kramer (projectleider van de NL-SH) 
is onderscheiden met de International Award in Hearing 
2016. Deze award van de American Academy of 
Audiology krijgt zij voor de grote invloed die zij heeft 
gehad op het gebied van audiologie wereldwijd.  Deze 
maand zal ze naar Phoenix in de VS reizen om de 
award in ontvangst te nemen.   

 

Even voorstellen  

Sinds januari werken Sascha (uitvoerend onderzoeker) 
en Leonie (stagiare) bij het Team Hooronderzoek. 
Hieronder stellen ze zich graag even aan u voor: 

Sascha Keij (23) 
“Aan Universiteit Leiden heb 
ik een onderzoeksmaster 
gevolgd in klinische en 
gezondheidspsychologie. Ik 
ben geïnteresseerd in hoe 
psychologische factoren een 
invloed kunnen hebben op 

fysieke gezondheid, en andersom. Door deze relaties 
beter te begrijpen, kunnen patiënten beter passende 
zorg worden geboden. In mijn vrije tijd houd ik van 
reizen en fotograferen, en het liefst combineer ik deze 
twee hobby’s. Sinds januari ben ik bij de NL-SH 
begonnen met mijn promotieonderzoek. De afgelopen 
tijd ben ik al hard bezig met de voorbereidingen voor 
de tweede herhaalmeting (na 10 jaar), welke ik vanaf 
eind dit jaar zal gaan uitvoeren en analyseren. Ik ga mij 
voornamelijk focussen op het gebruik van hoor-
toestellen door slechthorenden. Daarnaast ga ik ook 
kijken naar de veranderingen in gehoor van alle deel-
nemers over een periode van 10 jaar tijd.”  
  
Leonie Warringa (25) 

“Ik ben zesdejaars geneeskunde 
studente aan de Universiteit van 
Utrecht. Voor mijn studie doe ik nu 
3 maanden wetenschapsstage. Op 
dit moment ben ik aan het 
onderzoeken of er een relatie is 
tussen hoe slechthorenden omgaan 

met communicatieproblemen en de eenzaamheid die zij 
mogelijk ervaren. Uit eerder studies is al gebleken dat 
onder slechthorenden meer eenzaamheid voorkomt dan 
onder goedhorenden. Ik ben nieuwsgierig naar hoe dat 
komt. Ik ben zelf zeer slechthorend en weet daardoor 
als geen ander hoe belangrijk het is voor 
slechthorenden om bijvoorbeeld gebruik te kunnen 
maken van liplezen en aan andere mensen kenbaar te 
maken dat je hoorproblemen hebt. Het vraagt soms 
wat lef en initiatief, maar ik denk dat slechthorenden 
hierdoor minder communicatieproblemen ervaren en 
zich daardoor ook minder eenzaam voelen. Of daar ook 
echt een verband tussen beide zit, zal uit mijn 
onderzoek blijken. Naast studeren speel ik golf. In 2012 
heb ik het WK golf voor doven/ slechthorenden in 
Japan gewonnen. Deze zomer zal ik weer om die titel 
strijden in Kopenhagen. Ook spannend!” 


