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Stakeholdersmeeting:

door EW32 ter voorbereiding van de
serious game interventie. De
jongeren zullen in groepsverband de
spelconcepten voor ‘ons REWARD
game’ ontwikkelen waarbij tevens
sterk gebruik zal gemaakt worden
van de nieuwe media (internet,
mobiele communicatie) en sociale
media (WordPress, YouTube, Flickr,
FaceBook, Netlog, enz.). Het proces
wordt gestuurd vanuit experience
design-principes; data, informatie,
kennis en wijsheid fungeren daarbij
als bouwstenen. Deze worden
geïnitieerd, gefaciliteerd en
gecoördineerd door het REWARD
team. In dit kader zal er een
wederzijds uitwisseling zijn van
kennis en inzichten: van de jongeren
naar het REWARD team en
omgekeerd met als ultieme doel
samen een aantrekkelijk, succesvol
en werkzaam serious game
ontwikkelen.

aankondiging

WP 2: schoolkinderen

Om alvast in uw agenda te noteren:
Stakeholdersmeeting, di. 29 april,
9u30-12u, Monasterium Poortackere,
Oude Houtlei 56, Gent.
Meer info volgt.

Binnen WP2 meet Annelies de Heart
Rate Variability (HRV) bij lagere
schoolkinderen. Ze zal onderzoeken
hoe HRV mogelijk geïmpliceerd kan
zijn in beloningsgevoeligheid en het
eetgedrag van jongeren.

WP 1: kleuters

Op de vakgroep Maatschappelijke
Gezondheid wordt vrijdag 28/02 een
meeting georganiseerd met Yori
Gidron. Hij is psycholoog van
opleiding en heeft voornamelijk
ervaring in de link stress-ziekte
(kanker, immunologie, hart-en
vaat,...) met als belangrijke pad
Heart Rate Variability (HRV).

Laura’s voorstel voor een presentatie
op het jaarlijkse congres van de
International Society for Behavioral
Nutrition and Physical Activity
(ISBNPA2014) is aanvaard. Zij zal op
23 mei in San Diego haar onderzoek
bespreken in een oral presentation:
‘Strategies to improve the willingness
to taste: the moderating role of
reward sensitivity’.
In samenwerking met Reward
partner VBJK voerde het WP1 team
verschillende focusgroepgesprekken
met ouders, medewerkers van
kinderdagverblijven en
onthaalouders uit. Afgelopen maand
vond het laatste gesprek plaats,
ditmaal met een oudergroep. Deze
focusgesprekken leverden
interessante informatie op over wat
ervoor zorgt dat kleuters
nieuwsgierig zijn naar eten en willen
proeven van iets dat ze eigenlijk niet
lusten of kennen.

WP 3: adolescenten
Ook Nathalie en Wendy zullen op het
jaarlijkse congres van de
International Society for Behavioral
Nutrition and Physical Activity
(ISBNPA2014) hun onderzoek
presenteren: Nathalie met een poster
‘Is reward sensitivity related to the
snack consumption in adolescents?’,
Wendy met een symposium ‘New
insights about parental involvement in
obesity prevention interventions
among children and adolescents’.
anaf maart 2014 starten in WP3 de
learning labs en vervolgens de
gamelabs die uitgevoerd worden

Stakeholders die geïnteresseerd zijn
om mee na te denken over het game,
mogen steeds contact opnemen met
Wendy.

Food2IKnow Research
Symposium
Leentje was aanwezig op het
Food2Know Research Symposium
begin februari, waar verschillende
leden van Food2Know
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brainstormden over interdisciplinaire
mogelijkheden voor baanbrekende
innovaties in het voedingsdomein.
De dag werd afgesloten met een
bezoek aan de brouwerij en bakkerij
van de HOGent, en een networking
drink met Bijloke Bier en HoGent
kaas.

van Lang vindt u op de beveiligde
pagina’s van de Reward website.

Reward Journal Club

Zeepreventorium:
Ronde Tafel

Tijdens de Reward Journal Club van
februari bespraken we, onder leiding
van Jolien, een artikel van Annie
Lang (Indiana University) over het
Limited Capacity Model, een
theoretisch model dat nauw verwant
is aan het Reinforcement Sensitivity
Model van Jeffrey Gray dat de basis is
van het Reward Project. Het artikel

Indien u in de toekomst wil
deelnemen aan deze activiteit, kan u
contact opnemen met Laura: zij
houdt u met plezier op de hoogte van
de Journal Club kalender.

Het Zeepreventorium organiseert op
vrijdag 28 maart van 10u tot 16u haar
jaarlijkse Ronde Tafel, waarbij de
focus ligt op het stimuleren en
communiceren van wetenschappelijk
onderzoek naar chronische
aandoeningen. Resultaten van reeds
uitgevoerde onderzoeken worden

reward
Rewarding Healthy Food Choices

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

besproken, en nieuwe toekomstige
studies worden voorgesteld.
Inschrijven kan via deze link.

Habeat final Symposium
Laura, Annelies, Sandra en Leentje
zullen aanwezig zijn op het HabEat
final symposium in Dijon (31/31/4/2014).

Stakeholderscontacten
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.

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

