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

2020 heeft in maart een onverwachte en 
ingrijpende wending genomen. Team 
Hooronderzoek werkte vanaf die tijd vanuit huis. 
Ons geluk was dat dit bij uitstek mogelijk is bij een 
online onderzoek. Wel betekende het dat we niet 
meer telefonisch bereikbaar zijn. Maar de 1,5 
meter-samenleving met een beperkt aantal 
contacten, en met zieke en soms overleden 
dierbaren, heeft ook op ons impact gehad. 
Tegelijkertijd realiseerden we ons dat deze 
periode voor (oudere) slechthorenden misschien 
nog zwaarder uitpakt. Toen de roep om het 
gebruiken van mondkapjes steeds luider werd, 
hebben we een plan uitgewerkt om onderzoek te 
doen naar de coronaperiode.  Afgelopen maand 
hebben we de vragenlijst verspreid en u heeft 
overweldigend gereageerd. Bijna 900 mensen 
hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan 325 ook 
een persoonlijk verhaal hebben gedeeld. Hartelijk 
dank! Binnenkort start een nieuwe onderzoeker bij 
Team Hooronderzoek. Deze zal aan de slag gaan 
om de coronaperiode resultaten snel naar buiten 
te brengen. 

 

 

De afgelopen maanden hebben we verschillende 
analyses met de reguliere NL-SH gegevens 
uitgevoerd.  

Marieke van Wier heeft onderzoek gedaan naar 
het gebruik van internet en sociale media door 
slechthorenden. In de volgende nieuwsbrief delen 
we de resultaten met u. 

Het artikel van Thadé Goderie over de relatie 
tussen risicofactoren voor hart- en vaatziekten en 
slechthorendheid is geaccepteerd voor publicatie. 
Hij werkt nu aan een artikel over factoren die 
samenhangen met het ontstaan van tinnitus 
(oorsuizen) en met de ervaren ernst van tinnitus. 

Het eerste artikel van Lisette van Leeuwen dat met 
NL-SH gegevens tot stand kwam, is geaccepteerd 
voor publicatie. Dit gaat over de factoren die 
aanschaf van een hoortoestel door slechthorende 
werknemers voorspellen. 

2020 eindigt helaas met een strenge lockdown, 
maar er is goede hoop dat volgend jaar verlichting 

zal brengen. We wensen u, naar 

omstandigheden, heel fijne feestdagen! 
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