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Beste deelnemer aan de Nationale Longitudinale Studie 
Horen,   
 
De vakantie breekt aan! Velen van u zullen zich voor een periode 
terugtrekken en erop uit gaan. De dagelijkse beslommeringen laat 

u even voor wat ze zijn. Ook wij van het Team 
Hooronderzoek nemen in deze  zomermaanden 
even pauze. Dit betekent geenszins dat het werk 
helemaal stil komt te liggen! De inschrijftermijn 
blijft gewoon geopend en er is altijd iemand 
beschikbaar voor vragen. Wij zullen echter niet 
starten met het uitsturen van de vragenlijsten. 
Wanneer we dat wel doen, leest u hieronder in de 

rubriek ‘laatste stand van zaken’. De volgende nieuwsbrief zal na de 
vakantie verschijnen. Wilt u de eerste nieuwsbrief nog eens 
bekijken? Dat kan via de website (www.hooronderzoek.nl), onder 
het kopje “nieuws”. Rest ons u allen een heel plezierige vakantie 
toe te wensen!  
 

 
 
Laatste stand van zaken   
Aanvankelijk hadden we aangekondigd dat we medio, of in de 
zomer van 2006 zouden starten met het uitsturen van de 
vragenlijsten (via internet), maar het is natuurlijk niet efficiënt om 
een beroep op u te doen, terwijl u op vakantie bent. We 
verschuiven de daadwerkelijk start daarom naar het najaar, als 
vrijwel iedereen weer terug en aan het werk is. De voorbereidingen 
zijn in volle gang. Zo beleggen we als projectteam regelmatig 
vergaderingen om te bespreken welke vragenlijsten we zullen gaan 
gebruiken. Uiteraard gaan we u uitgebreid daarover verder 
informeren zodra we zullen starten. Intussen kan elke 
geïnteresseerde zich nog gewoon inschrijven!  
 

 
 
Publiciteit 
In onze vorige nieuwsbrief vermeldden we het te waarderen als u 
zelf initiatieven zou ontplooien om meer bekendheid aan ons 
onderzoek te geven. Diversen van u lieten ons weten dat te doen. 
Zo hebben verschillende deelnemers onze website en flyer (zoals 

hier afgebeeld) binnen hun bedrijf naar 
alle medewerkers gemaild. Anderen 
hebben de flyer opgehangen op 
zichtbare plaatsen of die aan vrienden 
en kennissen meegegeven. Heel hartelijk 
bedankt daarvoor!  
Intussen kunt u deze flyer ook vinden in 
vrijwel alle hoortoestellenwinkels en in 
de Audiologische Centra in Nederland.  
Heeft u nog andere ideeën over 
verspreiding? Laat het ons weten door 
ons een e-mail te sturen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veel gestelde vraag 
 
“Moet ik voor deelname aan het 
onderzoek naar Amsterdam 
komen?”   
 
Antwoord:  
Nee, dat is niet de bedoeling. De 
Nationale Hoortest via internet, 
zoals u die hebt  gedaan, vormt de 
kern van dit onderzoek. Voor de 
rest van het onderzoek gebruiken 
wij vragenlijsten, die wij via 
internet aan u zullen voorleggen. 
Voor deelname aan deze Nationale 
Longitudinale Studie Horen is het 
dus helemaal niet nodig dat u naar 
Amsterdam komt. U kunt alles 
vanachter uw computer invullen!  

 
 
 
 
 
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.  

http://www.hooronderzoek.nl/
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