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Beste deelnemer aan de Nationale 
Longitudinale Studie Horen (NL-SH),
  
Het is alweer tijd voor de eerste nieuwsbrief van 2017. 
De herhaalmeting na 10 jaar is nu volop bezig en er 

melden zich ook nog steeds nieuwe deelnemers aan. Er 

is ook weer veel media aandacht geweest voor het 
Hooronderzoek. Leest u snel verder!    

 

World Hearing Day! 
 

Op 3 maart was het World Hearing 
Day. Het thema van deze dag was: 

“Actie voor 

gehoorverlies: 
doe een gehoor 

investering!”. De focus lag vooral op de grote 
economische impact van gehoorverlies. Op deze dag 

werd het Hooronderzoek vele malen vermeld in 
verschillende media. Heel 

mooi! Sinds die dag hebben 

we al ruim 80 nieuwe 
deelnemers mogen verwelkomen! Op onze website 

www.hooronderzoek.nl vindt u de berichten die in de 
media zijn verschenen. 

 

Even voorstellen 

In deze rubriek stellen we medewerkers van Team 
Hooronderzoek aan u voor. Sinds 1 maart werkt Celina 

als datamanager en junior onderzoeker bij het Team 
Hooronderzoek. Hieronder stelt ze zich graag even aan 

u voor: 

“Mijn naam is Celina Henke (26) en 

een aantal weken geleden ben ik 

begonnen met werken voor de NL-SH. 

In 2012 heb ik de studie Psychologie 

afgerond en daarna heb ik de Master 

Cognitieve Neuropsychologie gedaan. 

Daarna heb ik als neuropsycholoog 

gewerkt, maar al snel kwam ik erachter dat ik 

wetenschappelijk onderzoek ook erg interessant vond! 

Sinds ik hier werk, is mijn interesse in het gehoor en de 

gevolgen van gehoorverlies alleen maar toegenomen. 

Ik zie ernaar uit om de resultaten van de NL-SH verder 

te kunnen verwerken, zodat er meer duidelijkheid komt 

op het gebied van gehoor en gehoorverlies. Voorlopig 

zal ik mij vooral bezighouden met het managen van de 

data van de NL-SH. Omdat er zoveel mensen meedoen 

aan het onderzoek, is er een hoop werk te doen!” 

 

 
 

 
 

Hoe gaat het met de 10 jaar herhaalmeting? 

Vorig jaar zijn we begonnen met de herhaalmeting na 

10 jaar. Het gaat goed met de 10 jaar herhaalmeting! 
We hebben al 1064 deelnemers uitgenodigd en 

ongeveer 50% heeft al 
gereageerd. Het zou natuurlijk 

mooi zijn als dat percentage nog 

hoger zou worden! Mocht u nog 
geen tijd hebben gehad om te reageren, de vragenlijst 

is nog beschikbaar! Dus als u op de link in onze 
uitnodigingsemail klikt, kunt u direct starten.  

 

 

Nieuwe rubriek: VRAAG & ANTWOORD 

In deze nieuwe rubriek zullen wij antwoord geven op 

vragen die wij van deelnemers binnenkrijgen. In deze 

nieuwsbrief geven we graag antwoord op de volgende 

vraag: “Waarom willen jullie mijn salaris weten? Wat 

heeft dat te maken met mijn gehoor?”. Antwoord: Wij 

vragen naar het inkomen, omdat we graag de sociaal 

maatschappelijke gevolgen van slechthorendheid willen 

onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende 

vraag: heeft slechthorendheid invloed op werk en 

inkomen? Om die reden vragen we naar uw inkomen. 

 

 

Dan rest ons nog u 
een Vrolijk Pasen 

toe te wensen! 
 

 

Wist u dat? 
 

… onze website in maart 2017 2502 unieke 

bezoekers heeft gehad? 
…  366 bezoeken daarvan op World Hearing Day 

waren? 
… wij nog steeds op zoek zijn naar nieuwe 

deelnemers voor de NL-SH? 

… dit al de 30e nieuwsbrief van de NL-SH is? 
… ons Hooronderzoek binnenkort weer uitgebreid 

beschreven zal worden in het Hoormij Magazine? 
… we gevraagd zijn door Oostenrijkse 

bedrijfsartsen om onze resultaten op hun jaarlijkse 
congres te presenteren? 

http://www.hooronderzoek.nl/

