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Voor meer informatie: www.hooronderzoek.nl 

Nieuw (e-mail)adres? Laat het ons weten via: info@hooronderzoek.nl 

Wist u dat? 
 

… Nieuwe deelnemers zich nog steeds in   
   kunnen schrijven?  
… U automatisch uitgenodigd wordt voor een    
   herhaalmeting?   
... Meer dan 1150 van u al aan de 5-jaar  
    herhaalmeting hebben meegedaan? 
… De afgelopen tijd meer dan 400 van u de 10-   
    jaar meting vragenlijst al hebben ingevuld?   
… Onze website www.hooronderzoek.nl  
    vernieuwd is? 
 

 
Beste deelnemer aan de Nationale 
Longitudinale Studie Horen (NL-SH),
  
Het is alweer tijd voor de laatste nieuwsbrief van dit 
jaar. 2016 was een jubileumjaar voor het Hoor-
onderzoek. Precies 10 jaar geleden werden de eerste 
vragenlijsten uitgestuurd. De tijd vliegt voorbij! In deze 
nieuwsbrief praten we u weer bij over de laatste 
activiteiten binnen ons landelijke onderzoek. Uiteraard 
willen we aan alle deelnemers ook onze jaarlijkse 
kerstwens overbrengen. Leest u snel verder!    

Dataverzameling verloopt voorspoedig 

Een uniek aspect van ons Hooronderzoek is dat er elke 
dag nieuwe ingevulde vragenlijsten binnen komen. Dan 
kan het gaan om: 1) nieuwe deelnemers, of 2) 
deelnemers die meedoen aan de 5-jaar herhaalmeting, 
of 3) deelnemers aan de 10-jaar herhaalmeting sinds 
september. De dataset groeit, dat is fantastisch nieuws!  

Aan ons als Team Hooronderzoek 
de taak om al deze datastromen in 
goede banen te leiden. U als 
deelnemer ontvangt van ons 
namelijk herinneringsmailtjes als u 
de vragenlijst en/of hoortest nog 
niet (volledig) ingevuld heeft.  

 
Wij zijn blij met de hoge respons in ons landelijke 
onderzoek: bijna 90 procent van de mensen die zich 
ingeschreven heeft, vult de vragenlijst volledig in. Bij de 
herhaalmetingen ligt de respons vaak boven de 60%. 
Hogere respons is altijd beter in wetenschappelijk 
onderzoek. Daarom blijven we u oproepen om 
(opnieuw) mee te doen!  Als u vragen en/of 
opmerkingen heeft, of problemen heeft met het 
uitvoeren van een meting, neem dan gerust contact 
met ons op via info@hooronderzoek.nl. Als u niet meer 
wenst deel te nemen, dan horen wij dat ook graag.  
Dan weten we namelijk waarom u niet reageert.    

 

 

 
Resultaten NL-SH in boeken en tijdschriften 
 
Binnenkort zullen de volgende uitgaven verschijnen 
waarin de NL-SH bevindingen aan bod komen: 

• Een hoofdstuk in het Engelstalige opleidingsboek 
over gehoorverlies en de impact daarvan op 
mensen en hun naasten van de Amerikaanse 
uitgeverij Routledge. Resultaten van de NL-SH zijn 
beschreven in het hoofdstuk getiteld: “Continuing 
to adapt to and live with hearing loss”. Zo wordt er 
dieper ingegaan op de impact van gehoorverlies op 
gevoelens van eenzaamheid en depressie.  

• Het magazine GezondNU bevat in januari een 
dossier over slechthorendheid. Naast weetjes over 
gehoor komen ook een aantal resultaten vanuit de 
NL-SH naar voren.   

Onze plannen voor 2017 

Het aankomende jaar zullen we naast data verzamelen, 
ons focussen op het uitwerken van verschillen 
deelstudies. Zo is in samenwerking met Jizzo Bosdriesz 
gestart met het onderzoeken van welzijn bij mensen 
met een cochleair implantaat. We onderzoeken 
bijvoorbeeld hoe eenzaam deze specifieke groep is in 
vergelijking met mensen die een hoortoestel gebruiken.  

Daarnaast zijn er binnen het Geoscience and Health 
Cohort Consortium vele ideeën om de gegevens van 
grote wetenschappelijke studies, zoals de NL-SH, te 
koppelen aan gegevens uit de omgeving (bijvoorbeeld 
leefbaarheid). Zo werken we mee aan een zogenaamde 
“design-paper” waarin onder andere uitgelegd hoe de 
omgevingsdata verkregen zijn en geanalyseerd worden. 

 
Geen jubileumcadeau ontvangen? Geef het door!   
 
Ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum 
hebben alle deelnemers een cadeau per 
post toegestuurd gekregen. Bent u 
verhuisd in de afgelopen jaren? Stuur ons 
dan een mail met uw huidige woonadres, 
dan sturen wij u er alsnog één toe.  

http://www.hooronderzoek.nl/
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