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

Wat een prachtig zonnig weer is het buiten! De 
zomer is voor velen van ons de tijd van het jaar 
om even los te komen van het werk. We wensen u 
dan ook alvast een hele goede en fijne 
zomerperiode toe. Via deze nieuwsbrief willen we 
u graag informeren over de lopende zaken.  

 
NL-SH resultaten veelvuldig gepresenteerd 

Team Hooronderzoek heeft zich de afgelopen tijd 
ingespannen om de resultaten te presenteren op 
nationale- en internationale congressen. Zo 
presenteerde Thadé Goderie, KNO-arts en 
onderzoeker in opleiding, tijdens de landelijke 
KNO conferentie in Nieuwegein als ook op het 
Hearing Across the Lifespan congres in Italië de  
resultaten waarin gegevens van deelnemers over 
een periode van 10 jaar opgenomen zijn. Naar 

voren kwam dat spraak-
verstaan in achtergrondruis 
voor alle deelnemers 
gemiddeld achteruit gaat 
over zo’n lange tijd. Een 
versnelde achteruitgang 
werd gevonden voor speci-
fieke groepen deelnemers 
(leeftijd en leefstijlgedrag). 
Deze resultaten zijn op-

geschreven en dit manuscript is inmiddels 
ingestuurd naar wetenschappelijk tijdschrift.  

Daarnaast heeft Mariska Stam de resultaten van 
de studie naar verschillen in psychosociaal welzijn 
tussen CI-gebruikers en slechthorenden met en 
zonder hoortoestel gepresenteerd op de ver-
gadering van de Nederlandse Vereniging voor 
Audiologie en ook op bovengenoemd congres in 
Italië. Ook heeft zij andere onderzoekers binnen 
het Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut 
een lezing gegeven over de impact van slecht-
horendheid op sociale participatie. 

 

 

 
Stage over relatie tussen gehoorstatus en 
maatschappelijke participatie afgerond  

De afgelopen 3 maanden heeft Cenne Sieben, 
studente Gezondheidswetenschappen, met groot 
enthousiasme onderzoek gedaan naar de impact 
van gehoorproblemen op parti-
cipatie. Hieronder licht zij kort 
haar bevindingen toe:  
 

“Het was heel interessant om 
dit onderwerp te bestuderen. 
De analyses lieten zien dat 
slechtere hoortestscores niet 
samen gingen met het ervaren van meer barrières 
en participatieproblemen, terwijl dat in andere 
literatuur wel gerapporteerd is. Daarom heb ik de 
aanbeveling gedaan om participatie nog 
gedetailleerder uit te vragen”.   

 
Uw privacy is onze prioriteit 

Voor Team Hooronderzoek was én blijft de 
bescherming van uw gegevens onze hoogste 
prioriteit. Zoals in de informatiebrieven te lezen is 
(zie www.hooronderzoek.nl) hanteren wij strikte 
procedures voor de verzameling, opslag en 
verwerking van uw gegevens. Voor u als 
deelnemer hebben we een privacyverklaring 
opgesteld (zie www.hooronderzoek.nl/privacy). Zo 
geven wij een duidelijke uitleg over:  
- Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens;  
- Over waar u een klacht over privacy-

gerelateerde zaken in kunt dienen; 
- Hoe u een verzoek in kunt dienen om uw 

gegevens te wijzigen of op te vragen.   

Wist u dat? 

… VUmc nu samen werkt met AMC onder de 
nieuwe naam Amsterdam UMC? 
… prof. Sophia Kramer genomineerd was voor 
de Amsterdam Science Impact Award 2018?  
… de NL-SH gegevens over gehoor en 
duurzame arbeidsparticipatie geanalyseerd 
worden binnen een vervolgproject?  
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