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WIST U DAT? 
 

... al 1000 (!) van u die langer dan 5 jaar 
meedoen aan de NL-SH onze herhaal-
vragenlijst ingevuld hebben?    
 
… het Hooronderzoek uitgebreid besproken 
zal worden tijdens de eerste internationale 
wetenschappelijke meeting over internet en 

audiologie aankomende oktober in Zweden?     
 
…   

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

  
Tijdens dit prachtige nazomer weer 
is het een mooi moment om u weer 
bij te praten over het reilen en 
zeilen van het Hooronderzoek. 
Momenteel hebben we veel 
feestelijk nieuws te melden, onder 

andere over afronding van be-
paalde deelprojecten en over 
nieuwe aanstellingen. Wij wensen 
uw weer veel leesplezier toe!     

 
Oratie van professor Sophia Kramer  

 
Vrijdag 12 september was een feestelijke dag. 
Professor Sophia Kramer, ook de projectleider van het 
Hooronderzoek,  sprak haar rede uit tijdens een goed 
bezochte ceremonie in de aula van de Vrije Universiteit.  
 
Tijdens haar rede: “Vanuit een ander oogpunt 
kijken naar gehoor en het verlies ervan” kwam 

het multidisciplinaire karakter van het onderzoek waar 
zij leiding aan geeft duidelijk naar voren. Zo wordt 
onderzoek gedaan naar het meten van 
luisterinspanning via de grootte van de pupillen 
(pupillometrie), naar de gevolgen van slecht-
horendheid in het dagelijks leven (waar het 
Hooronderzoek dus binnen valt) en naar nieuwe 
insteken voor in de hedendaagse hoorzorg. De 

resultaten van het 
Hooronderzoek, waar u 
met uw deelname aan 
bijdraagt, hadden een 
prominente plek in haar 
presentatie. Ook be-
noemde prof. Kramer het 
belang van internationale 
samenwerking.       
 Omdat prof. 
Kramers’ hoogleraarschap 
valt binnen de zoge-
naamde University Re-
search Chair (URC) van de 
Vrije Universiteit is de 

gehele oratie gefilmd. 
Bent u benieuwd naar 
haar visie voor de 
komende jaren? Zodra de 
video online beschikbaar 
komt, kunt u deze vinden 
op onze website.   

 
Stageonderzoek over additionele hoorhulp-
middelen succesvol afgerond   
 

Nienke Oosting heeft 
haar stageonderzoek 
over het gebruik van 
additionele hoorhulp-
middelen door slecht-
horenden met succes 
afgerond. In deze scrip-
tie is beschreven welke 
hulpmiddelen NL-SH deelnemers rapporteren, al dan 
niet in samenhang met het gebruik van een 
hoortoestel. Zo werd er onderscheid gemaakt tussen 
hoorhulpmiddelen voor het volgen van de televisie, 
voor het voeren van een gesprek via de telefoon, voor 
het verbeteren van communicatie in een groep, en 
hoorhulpmiddelen die wekken en waarschuwen. Het 
blijkt dat extra hoorhulpmiddelen vooral gebruikt 
worden als mensen al een hoortoestel gebruiken. Dit is 
een interessant gegeven, omdat zeker niet alle 
hoorhulpmiddelen bedoeld zijn om naast hoortoestellen 
te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een alarmsysteem 
of een luisterhulp.  

Via deze weg wil Team Hooronderzoek Nienke 
nogmaals hartelijk bedankt voor haar inzet en 
enthousiasme. De resultaten van haar scriptie zullen we 
meenemen bij mogelijk vervolgonderzoek.   

 
Uitbreiding Team Hooronderzoek in 2015 
 

We hebben nog meer goed nieuws te melden: in 2015 
zal een nieuwe uitvoerend onderzoeker aangesteld 
worden. Mariska Stam is namelijk in de afrondende 
fase van haar promotieonderzoek. Daarom is het tijd 
om dat stokje over te dragen. Met behulp van een 
subsidie van het EMGO Instituut voor onderzoek naar 
Gezondheid en Zorg, en onder andere in samenwerking 
met Phonak AG Zwitserland, zal een nieuwe 
promovendus van 2015 tot 2019 werken aan het 
volgende project binnen de NL-SH studie.  


