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Beste deelnemer aan de Nationale Longitudinale 
Studie Horen,  WIST U DAT: 

Er in de WEEK VAN HET OOR een 
persbericht is uitgegaan over ons 
onderzoek? Vervolgens is het bericht door 
diverse kranten- en (nieuws)sites 
overgenomen. Wilt u het bericht nalezen? 
Dat kan, want het bericht is ook op onze 
website www.hooronderzoek.nl geplaatst. 
U vindt het bericht onder het kopje 
“nieuws”.  

Daar is ‘ie weer: de nieuwsbrief waarin we u bijpraten 
en informeren over de actuele ontwikkelingen in het 

onderzoek. Net als in de vorige 
nieuwsbrief laten we u nader kennis 
maken met één van onze medewerkers: 
wie zijn ze en wat is hun rol in het 
onderzoek? U leest het in de rubriek 
“Even voorstellen”. Daarnaast geven 

we weer antwoord op een veelgestelde vraag en 
vindt u de vertrouwde rubriek over de voortgang van 
het onderzoek. Wij wensen u veel leesplezier en een 
mooie zomer(vakantie) toe! 

 
 
Voortgang onderzoek   
Vorige week heeft de eerste grote groep de zesde en 
laatste herhaalmeting over zorggebruik en werk 
ontvangen. IEDEREEN ONTZETTEND BEDANKT 
VOOR HET INVULLEN VAN DE DIVERSE 
VRAGENLIJSTEN!! Als dank voor uw medewerking 
willen wij u graag een gratis download van de CD-rom 
“Slechthorendheid op het werk: zó gaan we ermee om” 
aanbieden. Wij zijn druk bezig om de CD-rom in geschikt 
formaat op het web te krijgen. Zodra dit klaar is, 
ontvangt u van ons een e-mail. Degenen die nog niet 
alle zes herhaalmetingen hebben ontvangen zullen deze 
de komende maanden nog toegestuurd krijgen. Mocht 
het zo zijn dat u best bereid bent om eens in de zoveel 
jaar iets in te vullen, maar niet elke maand. Laat ons dat 
dan weten, zodat we daar rekening mee kunnen 
houden. Inmiddels heeft het aantal inschrijvingen ruim 
de 1500 overschreden: er zijn momenteel 1562 
deelnemers en zo’n 1350 mensen hebben de 
basisvragenlijst ingevuld. Heeft u de vragenlijst nog niet 
(geheel) ingevuld, dan kunt u dat natuurlijk nog steeds 
doen. Heeft u problemen met het openen van de 
vragenlijst? Stuur dan even een e-mailtje naar:  
info@hooronderzoek.nl. 

 
 
Wat kunt u de komende tijd verwachten? 
Op dit moment zijn wij druk bezig met het het 
opschonen van het databestand en het verwerken van 
de gegevens. Natuurlijk analyseren we niet alle data in 
één keer. Als eerste zullen we beginnen met de 
psychosociale gezondheid, maar eerst is er nog een heel 
belangrijk actiepunt: het is nodig dat alle deelnemers 
nog eenmaal de hoortest via onze website doen! De 
betrouwbaarheid van de meting van het gehoor wordt 
daar aanzienlijk mee vergroot.  Na de vakantie, in 
September, ontvangt u daarover bericht!  

 

Verhuisbericht 
Bent u verhuisd of heeft u een ander email 
adres gekregen? Laat het ons dan zo snel 
mogelijk weten door een email te sturen 
naar verhuisbericht@hooronderzoek.nl. 
Alvast bedankt! 

 
Even voorstellen… 
Wie zijn de mensen van het team hooronderzoek?  
Wie versturen de vragenlijsten? Wie beantwoordt uw 
vragen? Wie houdt de administratie bij? In deze 
rubriek stellen we ze één voor één aan u voor. Dit 
maal maakt u kennis met Hans van Beek. Hij is als 
technisch informaticus verbonden aan de NL-SH en 
houdt zich bezig met allerlei technische zaken.  
Hans: “Hallo, mijn naam is Hans van Beek en ik ben 
sinds 1988 in dienst van het VUMC. Ik ben vanaf het 
prille begin van de NLSH als technisch informaticus 
bij het project betrokken. Zo zorg ik ervoor dat de 
dataverzameling goed verloopt, 
wat heel secuur werk is. Verder 
houd ik me bezig met de 
ontwikkeling van de website:  
www.hooronderzoek.nl. Neem 
gerust nog eens een kijkje op 
de site om bijvoorbeeld de oude 
nieuwsbrieven nog eens door te 
lezen. 

 
 
Veel gestelde vragen 
“Wordt ik op de hoogte gehouden van de resultaten 
van het onderzoek?” 
Uiteraard wordt u als deelnemer op de hoogte 
gehouden van alle resultaten van het onderzoek. 
Zoals gezegd zijn we begonnen met de verwerking 
van de gegevens. Het analyseren en opschrijven zal 
zeker maanden in beslag nemen. Het kan dus nog 
even duren voordat u concrete resultaten te lezen 
krijgt. We houden u zeker op de hoogte, maar eerst 
gaan ook wij vakantie vieren!  
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