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Beste deelnemer aan de Nationale 
Longitudinale Studie Horen,   
 
De vragenlijst is de vorige maand verstuurd, 
de kerstdagen staan voor de deur en het 
jaar loopt ten einde. Een mooi moment voor 
een nieuwe nieuwsbrief dus. De eerder 

verschenen nieuwsbrieven 
kunt u via onze website 

(www.hooronderzoek.nl), 
onder het kopje “nieuws” 
bekijken. Ook in deze 
nieuwsbrief vindt u weer 
het antwoord op een 
veelgestelde vraag. In de 
rubriek “de laatste stand 

van zaken” vindt u informatie over het 
versturen van de vragenlijst.  
Wij wensen u allen veel leesplezier en 
prettige feestdagen toe! 
 

 
 
Laatste stand van zaken   
10 november was het eindelijk zover, de 
vragenlijst is verstuurd en inmiddels hebben 
ruim 900 mensen de lijst ingevuld. Hartelijk 
dank daarvoor! Heeft u de vragenlijst nog 
niet (geheel) ingevuld, dan kunt u dat 
natuurlijk nog steeds doen.  
Mocht u problemen hebben met het openen 
van uw vragenlijst, laat het ons dan weten 
via info@hooronderzoek.nl. Dan kunnen we 
kijken waardoor het komt dat u de 
vragenlijst niet kunt bereiken. 
Via de nieuwsbrieven zullen we u op de 
hoogte houden van de resultaten van het 
onderzoek. 
  

 
 
Publiciteit 
Ondanks dat we gestart zijn met het 
versturen van de vragenlijst gaan we nog 
steeds door met het werven van 
deelnemers. Inmiddels 
hebben meer dan 1300 
mensen in Nederland zich 
voor onze studie aangemeld. 
Daar zijn we natuurlijk 
ontzettend blij mee!! Uw 
deelname is onmisbaar en 
erg belangrijk. Maar ook voor dit onderzoek 
geldt: hoe meer personen, hoe beter. Zoals 
we op de website en in eerdere 

nieuwsbrieven ook al schreven, streven we naar een totaal 
van minimaal 1500 deelnemers. Elke geïnteresseerde kan 
zich daarom nog gewoon inschrijven.  

 
 
Veel gestelde vragen 
 
“Waarom worden er in de vragenlijst zoveel vragen 
gesteld over mijn werk en psychische gezondheid, dat 
heeft toch helemaal niks met mijn gehoor te maken?”  
 
In dit onderzoek kijken we naar de gevolgen van 
hoorproblemen op verschillende terreinen van het 
dagelijks leven, met name werk, psychosociale gezondheid 
en zorggebruik. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld: is 
de deelname van slechthorenden  op de arbeidsmarkt 
anders dan die van goedhorende leeftijdsgenoten? Of: zijn 
slechthorenden eenzamer dan goedhorende 
leeftijdsgenoten? Om goed antwoord te kunnen geven op 
deze en andere vragen met betrekking tot de genoemde 
onderwerpen hebben we zo gedetailleerd mogelijke 
informatie nodig. Daarom stellen we dus niet alleen 
vragen over het gehoor, maar ook over uw werk, 
psychische gezondheid en zorggebruik. Uiteraard gaan we 
zeer zorgvuldig met uw gegevens om. 
 
“Ik ben de afgelopen maand ziek geweest en heb 
daardoor vaker een arts bezocht en van mijn werk 
verzuimd dan dat ik normaal doe. De antwoorden op de 
vragen over verzuim en zorggebruik geven dus een 
vertekend beeld, hoe gaan jullie daar mee om?” 
 
Het kan inderdaad zo zijn dat u door ziekte de afgelopen 
maand vaker heeft verzuimd of een arts heeft bezocht dan 
dat u normaal doet. Om deze reden hebben we aan het 
einde van de vragenlijst ook aangegeven dat we een deel 
van de vragen willen herhalen. Het gaat hierbij om een 
aantal vragen over het werk en over het zorggebruik. We 
zullen een deel van de deelnemers gedurende zes 
maanden iedere maand vragen om dit vragenlijstje in te 
vullen. Dit kost echter veel minder tijd dan de vragenlijst 
die u afgelopen maand heeft ontvangen. Per keer zult u 
tussen de 5 en de 10 minuten kwijt zijn. Op deze manier 
krijgen we een zo volledig mogelijk beeld. 
 

 
 
Verhuisbericht 
 
Bent u verhuisd of heeft u een ander email 
adres gekregen? Laat het ons dan zo snel 
mogelijk weten. U kunt uw nieuwe (email)adres 
doorgeven door een email te sturen naar 
verhuisbericht@hooronderzoek.nl.  
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