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IWT Gebruikerspoll
Als u aanwezig was op de
stakeholdersmeeting van 18 dec.,
ontving u onlang van IWT de
uitnodiging om de Gebruikerspoll in
te vullen. Antwoorden op deze korte
vragenlijst, geven ons belangrijke
informatie over de mate waarin ons
project blijft voldoen aan
uw verwachtingen en
noden. Daarom danken
wij iedereen die de Gebruikerspoll
reeds heeft ingevuld. Moest u er nog
niet to gekomen zijn, vragen wij u
vriendelijk om toch even tijd te
maken . Uw reacties op ons
projectverloop worden door ons erg
gewaardeerd.

WP 1: kleuters
Eén van de valorisatiedoelstellingen
binnen WP1 is de ontwikkeling van
een observatiemaat voor
beloningsgevoeligheid bij kleuters.
Dit instrument krijgt steeds meer
vorm: Laura en Leentje zijn op dit
moment bezig met het op punt
stellen van de scenario’s die in de
maat zullen gebruikt worden. Tijdens
de paasvakantie zullen de eerste
kleuters en ouders worden
uitgenodigd in de nieuwe
onderzoeksfaciliteiten van de
faculteit psychologie van de UGent.

Op dit moment worden er opnieuw
deelnemers gerecruteerd voor de
laatste fase van de labostudie over
beloningsschema’s en proeven, die
zal plaatsvinden tijdens de
krokusvakantie.

Reward Twittert!
Volgt u ons al op Twitter?

WP 2: schoolkinderen
De resultaten betreffende de
stabiliteit van de BIS/BAS schalen bij
lagere schoolkinderen worden
uitgeschreven in een eerste artikel.
Hierin wordt ook onderzocht wat de
mate is van overeenkomst tussen
verschillende informanten op de
BIS/BAS schalen. De ouder- en
zelfrapportage scores worden
vergeleken en er wordt nagegaan of
leeftijd en geslacht hierbij een rol
kunnen spelen.
Annelies werkt ook aan een update
van haar literatuurstudie, nodig om
te beslissen welke bloedparameters
zullen worden bekeken in het
onderzoek naar de beïnvloedende
factoren van voedselkeuzes bij
kinderen. Zij doet dat in nauw
overleg met een specialist terzake,
dr. Johannes Ruighe, Kliniekhoofd
van de afdeling Endocrinologie en
Stofwisselingsziekten van het
UZGent.

JANUARI 2014

Ondertussen is het WP2-team en de
groep van professor De Henauw ook
bezig met de voorbereiding voor de
organisatie van het veldwerk waarbij
in 2015 kinderen uit Aalter weer
opnieuw vragenlijsten rond
eetgedrag, voeding en
beloningsgevoeligheid zullen invullen.

WP 3: adolescenten
Het WP3 team is, samen met Reward
partner en expert EW32 gestart met
de organisatie van learning en game
labs. Tijdens deze learning en game
labs worden jongeren uit 5 scholen
(verspreid over heel Vlaanderen) erg
nauw betrokken bij de conceptuele
ontwikkeling van het serious game.
De komende maanden zal hard
samengewerkt worden met de game
bedrijven EW32 en Monkube om
tegen september 2014 een eerste
versie klaar te hebben om te
pretesten bij jongeren. Stakeholders
die geïnteresseerd zijn om mee na te
denken over het game, mogen
steeds contact opnemen met Wendy.

Reward Journal Club
Sinds kort organiseren de junior
onderzoekers op regelmatige basis
de Reward Journal Club. Doel van
deze onderzoeksbijeenkomsten is
kennis opdoen over specifieke
Reward gerelateerde onderwerpen.
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Deelnemers lezen ter voorbereiding
een vooraf doorgestuurd artikel. Eén
junior onderzoeker geeft een
presentatie over het topic, waarna
een diepgaande en kritische
discussie volgt over methodologie,
theoretische implicaties en toepassingsmogelijkheden. Indien u wil
deelnemen aan deze activiteit, kan u
contact opnemen met Laura: zij
houdt u met plezier op de hoogte van
de Journal Club kalender.

Europees congres voor Cognitieve
Gedragstherapie in Den Haag
(september 2014). Als u
geïnteresseerd bent om mee te
werken aan deze workshop, mag u
zeker contact opnemen met Leentje

gezondere alternatieven. Reward
partners uit de voedingsindustrie en distributie hebben aangegeven open
te staan voor samenwerking, en zo
bij te dragen aan het faciliteren van
gezonde voedingskeuzes.

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.

ECOG2014 aankondiging

Stakeholderscontacten

uit het Nieuws

Samen met Annick Verween van
Reward partner en expert
Food2Know, en Karen Curé van
Ugent TechTransfer denkt Leentje na
over de concrete invulling van een
workshop over kennisvalorisatie die
zal worden ingediend voor het

Minister van Volksgezondheid
Laurette Onkelinx wil ernaar streven
om verzadigde vetten in onze
voeding binnen 2 jaar met 5 procent
te verlagen, en vraagt daarom aan de
voedingsindustrie om deze
verzadigde vetten te vervangen door

reward
Rewarding Healthy Food Choices

Wilt u uw bericht in onze Nieuwsfllits, neem dan contact op met Leentje

De ‘European Childhood Obesity
Group’ organiseert haar jaarlijkse
congres van 13 tot en met 15
november 2014 in Salzburg. Thema
dit jaar is ‘Early prevention of
childhood obesity in pregnancy,
infancy and toddlerhood’. Prof. Braet
is hoofd van het wetenschappelijk
comité van het congres. Abstracts
kunnen ingediend worden tot en met
31 mei 2014 via deze link.

Leentje Vervoort,
projectmanager
Henri Dunantlaan, 2, 9000
Ghent, Belgium
09/264.64.28
info@rewardstudy.be
www.rewardstudy.be

