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Stakeholdersmeeting :
nieuwe datum!
Omwille van de treinstaking werd de
stakeholdersmeeting van 5 november,
verplaatst naar woensdag 18
december, 14.00u-16.30u, zaal
Meetjesland, Boerenbond,
Dietsevest 40, Leuven.
Thema van de meeting is “Hoe
brengen we jongeren tot gezonde
voedingskeuzes?: nood aan kennis en
kunde”.
Inschrijven kan nog (tot en met
13/12).

Reward Twittert!
Volgt u ons al op Twitter?

WP 1: kleuters
In samenwerking met VBJK hebben
we de eetomgeving van onze peuters
en kleuters in kaart gebracht;
Via de organisatie van verschillende
focusgroepen (ouders,
onthaalouders, kinderdagverblijven,
kleuterjuffen) werd er waardevolle
informatie verzameld over
omgevingscues die al dan niet
belonend kunnen zijn voor het
eetgedrag van kinderen.
Op basis van deze informatie wordt
er nu een interventiestudie opgezet
waarbij we kinderen in de
aanwezigheid van bepaalde

omgevingscues groenten laten
proeven.

WP 2: schoolkinderen
De eerste reeks data, verzameld bij
meer dan 200 kinderen uit Aalter,
worden verwerkt en geanalyseerd.
Annelies is bezig met haar eerste
manuscript over belongingsgevoeligheid bij basisschoolkinderen.

WP 3: adolescenten
De gameontwikkelaars van WP3 zijn
nu officieel gekend, voor de
conceptuele fase zullen wij in zee gaan
met Lieve Achten van Ew32 en voor de
productiefase van het serious game
van WP3 zal samengewerkt worden
met Jonas Delnoy en Nicky Sulmon
van Monkube, een Leuvens
gamebedrijf.
Jolien schrijft aan een manuscript over
de rol van beloningsgevoeligheid bij
voorkeuren voor filmgenres. Data voor
deze studie werden verzameld bij bijna
600 middelbare scholieren.

Stakeholderscontacten
Vanuit de samenwerking tussen het
WP1-team en Logo Gezond+ is een
onderzoeksproject ontstaan rond
smaakontwikkeling bij jongeren. Dit
onderzoek loopt onder leiding van dr.
Ellen Moens (lid van het
wetenschappelijk comité).
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Vanduit de samenwerking tussen het
WP2-team en het Zeepreventorium
is er een onderzoeksproject opgezet
rond de training van jongeren met
obesitas voor het versterken van hun
zelfregulatievermogen. We trachten
hierbij de automatische beloningsprocessen af te zwakken en de
cognitieve zelfcontroleprocessen te
versterken zodat deze jongeren leren
te weerstaan aan de constante
voedselverleidingen in onze
maatschappij. Dit onderzoek loopt
onder leiding van Sandra.
Wilt u met het REWARD team samen
nadenken over verdere valorisatiemogelijkheden die u ziet, aarzel dan
niet om contact op te nemen met
Sandra, Wendy of Leentje.

Games for health Europe:
congres
Wendy en Nathalie namen deel aan
het derde Games for Health (Europe)
congres in Amsterdam. Hun verslag
kan je lezen op de nieuwssectie van
de Reward-website.

European Childhood
Obesity Group: congres
Caroline en Leentje namen deel aan
het 23ste congres van de European
Chilhdood Obesity Group in
Liverpool. Caroline besprak daar in
een keynote de rol van psychologen
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bij de behandeling van overgewicht
en obesitas bij kinderen en jongeren.
Leentje presenteerde resultaten over
het verband tussen BMI en belonings
gevoeligheid bij jongeren. Bekijk de
poster van Leentje op de beveiligde
pagina’s van de Reward-website.

European Public Health
Conference
Wendy nam deel aan het EUPHA
congres in Brussel en stelde daar het
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protocol en de planning van WP3
voor. Bekijk de poster op de
beveiligde pagina’s van de Rewardwebsite.

Bezoek uit Noorwegen
Eind november kwam Mona Bjelland
van de Universiteit van Oslo op
bezoek bij de onderzoeksgroep
Gezondheidspromotie van de
vakgroep Maatschappelijke
Gezondheidkunde. Mona is

gespecialiseerd in de preventie van
overgewicht bij kinderen en
adolescenten en focust tevens op de
rol van ouders in dit geheel. Zij
besteedt eveneens aandacht aan de
rol van persoonlijkheidskenmerken
op het ontstaan van overgewicht bij
kinderen.
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