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Wat heeft deze medische en 
persoonlijke informatie te 

maken met hoorproblemen? 

WIST U DAT? 
 
... we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe 
    deelnemers?  
 
... de herhaalmeting in volle gang is?  
 
… u de vragenlijst nog steeds kunt invullen?! 

Ik vond het fijn om de vragenlijst 
weer in te vullen... Het is goed 

om weer eens even "echt"  
hiermee bezig te zijn. 

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

Nog even en dan gaat 
alweer een nieuw jaar van 
start. Deze laatste maanden 
van 2011 zijn wij vooral 
bezig met het verzamelen 
van data voor de herhaal-
meting. Hieronder leest u 
daar meer over.   

 
Update herhaalmeting  
 

In totaal hebben we nu 995555 deelnemers uitgenodigd 
voor de herhaalmeting van het Hooronderzoek. 
Misschien heeft u per e-mail onze uitnodiging  al 
ontvangen. Heeft u de vragenlijst en de hoortest al 
ingevuld? Meer dan de helft van u heeft dat namelijk al 
gedaan, hhaarrtteelliijjkk  bbeeddaannkktt  aalllleenn!! 
 
Graag willen we iedereen die nog niet gereageerd heeft 
oproepen om dat alsnog te doen. Hoe meer vragen-
lijsten ingevuld worden, hoe beter wij de gevolgen van 
slechthorendheid in kaart kunnen brengen. 
 
Heeft u onze uitnodiging ontvangen, maar de 
vragenlijst nog niet ingevuld? 
U kunt hier nog steeds aan beginnen. Als u op de link in 
de e-mail klikt, kunt u direct starten. Twijfelt u om mee 
te doen of heeft u andere vragen? Stuur dan een e-mail 
naar info@hooronderzoek.nl.  
 
Wij zullen elke maand een groep deelnemers blijven 
uitnodigen voor de herhaalmeting. Als u tot de 
doelgroep behoort, ontvangt u van ons een e-mail.   

 
Ervaringen van deelnemers aan de herhaalmeting 
 
Hoe vond u het om mee te doen aan de herhaalmeting? 
Dit schreven andere deelnemers bij “opmerkingen” aan 
het einde van onze vragenlijst: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze plannen voor 2012 
 
Ook wij van de NL-SH hebben goede voornemens en 
veel plannen voor 2012. Wat gaan we doen?  

1) Alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat 
zo veel mogelijk deelnemers meewerken aan de 
herhaalmeting (zie kolom links).  herhaalmeting

2) Ons best doen om nog meer mensen te 
motiveren  om  mee  te  doen aan de NL-SH. 
De teller staat nu op 2523 aanmeldingen. We 
willen een aantal van 4000 bereiken.  

motiveren om mee te doen

3) Verspreiden van  de inzichten  en  
uitkomsten van ons onderzoek, nationaal en 
internationaal. We zullen van ons laten horen!  

Verspreiden van de inzichten en
uitkomsten

 
Wat staat er nu al in onze agenda? 

• Aanwezig zijn op de Nationale Gezondheids-
beurs in Utrecht in januari, samen met de GGMD 
voor Doven en Slechthorenden.  

• Schrijven van een wetenschappelijk artikel over  
chronische ziekten en slechthorendheid. 

• Ons onderzoek presenteren op de landelijke 
vergadering van de Nederlandse Vereniging voor 
Audiologie in januari.  

• We zullen ons bekend maken in o.a. de 
nieuwsbrief van de Stichting Plotsdoven. 

• We willen een NL-SH adviesraad samenstellen 
met daarin ervaringsdeskundigen uit het veld. 

• In maart verschijnt de nieuwe Bijblijven (een 
nascholingsreeks voor huisartsen) met daarin 
een hoofdstuk over de NL-SH.    

 
Over elk van deze punten hopen we in de loop van 
volgend jaar meer te kunnen vertellen.  

 
Overzichtsartikel NL-SH gratis te downloaden 
 
Op www.audiologyresearch.org is gratis een 
Engelstalig overzichtsartikel te downloaden met 
daarin onze resultaten tot nu toe. U vindt het artikel 
door te zoeken op “Nachtegaal J, Festen J.M., 
Kramer S.E. 2011”. Het bestand is als pdf-file te 
downloaden. We wensen u veel leesplezier toe.   

Wel veel vragen, 
verder goed  

te doen. 

Toch wel spannend 
om de hoortest weer 

te doen. Zal mijn 
gehoor minder  
zijn geworden?
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