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Stakeholdersmeeting
Aankondiging: 30 oktober 2014
De volgende Stakeholdersmeeting
zal plaatsvinden op donderdag 30
oktober 2014, van 14u tot 16u30, in
De Oude Infirmerie van Het Pand,
Onderbergen 1, Gent. Meer
informatie volgt.
Verslagen en presentaties van de
vorige stakeholdersmeetings vindt u
op de beveiligde pagina’s van de
Reward Website.
Aan iedereen die aanwezig was op 29
april en de IWT gebruikerspoll reeds
invulde: hartelijk bedankt. Nog
enkele deelnemers en we halen weer
een mooie response rate.

WP 1: kleuters

Reward Sensitivity” op de beveiligde
pagina’s van de website.
Ondertussen is ook de dataverzameling voor de ontwikkeling
van de observatiemaat afgerond. 70
kinderen werden geobserveerd in
een aantal situaties waarbij
verschillen in individuele beloningsgevoeligheid duidelijk kunnen
worden. Hun ouders vulden
verschillende vragenlijsten in, zodat
de observaties kunnen vergeleken
worden met de scores op de
vragenlijsten (validering). De
observatiemaat is een belangrijk
valorisatieobjectief dat niet alleen
onderzoekers, maar ook
stakeholders zullen kunnen
gebruiken om beloningsgevoeligheid
bij jonge kinderen vast te stellen.

WP2: schoolkinderen

Laura gaf op de jaarlijkse meeting
van ISBNPA in San Diego, California
een presentatie over de resultaten
van de labostudie in verband met
strategieën om kinderen te leren
proeven. U vindt haar presentatie
“Strategies to improve Willingness to
Taste: The moderating Role of

Binnen WP2 helpen stagiaires bij de
vakgroep Voeding en Voedselveiligheid bij de invoering van de laatste
vragenlijsten die werden verzameld
bij wave 1 van het veldwerk vorig
jaar.
Annelies nam eind april deel aan het
Health and Environment Seminar
aan de KULeuven, en presenteerde
aansluitend daaraan op de jaarlijkse
meeting van de Belgian Nutrition
Society haar poster “Reward
Sensitivity is a determinant of higher
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fat intake and BMI in Flemish
children” die u terugvindt op de
beveiligde pagina’s van de website.
Daarnaast volgde ze het voorbije
semester binnen haar doctoraatsopleiding enkele cursussen:
 de cursus ‘Academic English
writing skills’. Als eindwerk
hiervoor schreef ze de inleiding
van de 2de paper over de relatie
tussen beloningsgevoeligheid en
voedselinname, BMI en
vetpercentage bij Vlaamse
schoolkinderen.
 Ze heeft ondertussen ook de
cursus project management
afgerond ter voorbereiding op
de volgende wave van het
veldwerk van WP2.

WP 3: adolescenten
Binnen WP3 analyseert Jolien de data
van de cross-sectionele studie
specifiek voor het game-aspect van
het onderzoek. Momenteel ligt de
focus vooral op de analyse van de
associaties tussen beloningsgevoeligheid en game engagement.
Hiermee willen we nagaan of
individuele verschillen in
beloningsgevoeligheid een rol spelen
in de mate waarin iemand opgaat en
zich inleeft in een game. Deze
analyses vormen de basis van het

REWARD NIEUWSFLITSEN | Nummer 8

artikel waar Jolien momenteel aan
schrijft.
Nathalie presenteerde op ISBNPA in
San Diego resultaten van de crosssectionele studie rond snack
consumptie.

2

science and practice’. Leentje leidt, in
samenwerking met o.a. dr. Annick
Verween van Reward partner
Food2Know op vrijdag 12/09 tussen
10.30u en 12u een in-congress
workshop “Knowledge transfer:
bridging another gap” over de
mogelijkheden en uitdagingen van
valorisatie. Inschrijven voor het
congres kan via deze link. Inschrijven
voor de workshop van Leentje en
Annick kan hier.

symposium ‘Klinische Psychologie in
de praktijk’. Prof. Braet en Ann
Tanghe van Rewardpartner
Zeepreventorium vertelden er
enthousiast over hun decennialange
samenwerking, een mooi voorbeeld
van een geslaagd valorisatietraject.
Leentje besprak de mogelijkheden
van IWT SBO-projecten, met het
Rewardproject als case. U vindt haar
presentatie hier.

Reward in de pers
Dietary Assessment
U vindt haar poster “Reward
Sensitivity is associated with snack
and sugar-sweeted beverage intake
in Flemish adolescents” op de
beveiligde pagina’s van de website.

ECOG2014 aankondiging
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. Annelies,
Laura, Ellen en Sandra dienden alvast
elk een abstract in.

EABCT2014 aankondiging
De Europese vereniging voor
Gedragstherapie en Cognitieve
Therapie organiseert van 10 tot en
met 13 september haar congres, met
als thema ‘Bridging the gap between

Symposium
Op 2 juni om 17u30 (Het Pand,
Onderbergen 1, Gent) verdedigt
Willem de Keyzer, onder
promotorschap van prof. Stefaan De
Henauw, zijn doctoraat met als titel
‘Methodological aspects of dietary
intake assessment in food
consumption surveys: from a
national to an international level’.
Voorafgaand aan de verdediging is er
een internationaal symposium
‘Dietary assessment methodology:
current issues and examples from the
Belgian and Dutch food consumption
surveys’. Meer informatie vindt u via
deze link.

Klinische psychologie in
de Prakijk
Vorig jaar werd aan de UGent,
faculteit psychologie het
onderzoeksconsortium PSYNC
opgericht ter bevordering van de
valorisatie van onderzoeksresultaten
uit de klinische psychologie. Op 20
mei organiseerde het consortium het

Er is heel wat aandacht in de pers
voor gezonde en ongezonde
voeding. Op dinsdag 20 mei
verscheen in De Standaard een
artikel over de gezondheidseffecten
van ongezonde voeding, met
bijdragen van prof. Stefaan De
Henauw en prof. Caroline Braet. In de
bijlage DS Weekblad van dezelfde
krant verscheen op 24 mei een artikel
waarin prof. Braet de rol van
beloningsgevoeligheid bij snack-,
snoep- en suikerconsumptie
beschreef en een oproep deed voor
beleidsmaatregelen inzake suiker in
voedingsmiddelen. U kan de
artikelen lezen op de mediapagina
van onze website.

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

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

