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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.

Reward Twittert!
Volgt u ons al op Twitter?

REWARD denkdag
Op 26 augustus hield het Reward
Onderzoeksteam, met de
promotoren en het wetenschappelijk
comité zijn jaarlijkse denkdag.
Naast een kort overzicht van de
werkzaamheden van de PhDstudenten en de postdoc leden van
het onderzoeksteam, werd ook
inhoudelijk nagedacht over het
verband tussen Reward Sensitivity en
gewicht, de wetenschappelijke
evaluatie van het begrip
‘voedselverslaving’ en implicaties van
Reward onderzoek op
beleidsmaatregelen. Presentaties
van deze denkdag vindt u op de

beveiligde pagina’s van de Reward
Website.

WP 1: kleuters
De WP1 focusgroepstudie met
ouders, kleuterleidsters en
verzorgers in kinderdagverblijven
bracht een aantal positieve
elementen naar voor in de
eetomgeving van kleuters. Deze
informatie zal worden gebruikt voor
de ontwikkeling van een
werkinstrument. Gezien de boeiende
discussie en zinvolle suggesties
hierover tijdens de vorige
stakeholdersmeeting, willen wij u
graag uitnodigen om hierover samen
verder na te denken en dit vorm te
geven. Daarom organiseren we op
vrijdag 3 oktober om 14 u een
werkgroep (Henri Duntantlaan 2,
Gent, 4de verdiep, lokaal 4A). Indien u
wenst deel te nemen, kan u contact
opnemen met Sandra.
De 2de en 3de kleuterklas van KBO
Bevere en Basisschool Erasmus
Deinze (in totaal 160 kinderen)
werken mee aan de interventiestudie
die start in het 1ste semester. In die
interventiestudie zullen kinderen
herhaaldelijk een groente
voorgeschoteld krijgen die ze niet
lusten. De manier waarop ze deze
groente voorgeschoteld krijgen
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verschilt tussen de klassen, zodat we
achteraf kunnen nagaan wat de
meest effectieve interventie is voor
kinderen met een hoge dan wel lage
mate van beloningsgevoeligheid.

WP2: schoolkinderen
Annelies volgde in augustus de
summer course ‘Introduction to
Structural Equation Modelling in
Mplus’ te Utrecht. In deze cursus
kreeg ze technieken aangeleerd om
de longitudinale data van WP2 te
verwerken. Daarnaast werkt ze aan
de revisie van haar eerste paper.

WP 3: adolescenten
Tijdens de zomermaanden
verdiepten de teamleden van WP3
zich in statistische software. Jolien
volgde een cursus rond ‘Structural
Equation Modelling in AMOS: an
introduction’ in Lugano, Nathalie
nam deel aan een ‘advanced course
on Structural Equation Modelling
using Mplus’ in Utrecht en Wendy
verdiepte zich in het statistisch
programma STATA in Gent.
Daarnaast werd volop gewerkt aan
de eerste manuscripten omtrent de
cross-sectionele studie, deze papers
zullen ten laatste in september
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ingediend worden bij de gekozen
tijdschriften.

verleiden’ lezen op de beveiligde
pagina’s van de website.

REWARD op EABCT2014

Reward in de pers

Het Reward team zal twee bijdragen
leveren aan het congres van de
Europese vereniging voor
Gedragstherapie en Cognitieve
Therapie (Den Haag, 10-13 sept).
Laura presenteert de resultaten van
de studie over de invloed van
beloningsgevoeligheid op
verschillende strategieën om
kinderen aan te zetten tot proeven.
Leentje leidt, in samenwerking met
o.a. dr. Annick Verween van Reward
partner Food2Know een in-congress
workshop “Knowledge transfer:
bridging another gap” over de
mogelijkheden en uitdagingen van
kennisvalorisatie.

In de gezondheidsbijlage van het
zomernummer van het deMens.nu
Magazine verscheen een interview
met WP1 junior onderzoeker Laura.
Je kan het lezen via deze link.

Reward publicatie
In het augustusnummer van
Psychopraktijk verscheen een artikel,
geschreven door Leentje, Sandra en
prof. Braet, over de rol van beloning
bij verschillende gedragingen. U kan
het artikel ‘Beloningsgevoelige
mensen zijn gemakkelijker te

Eetexpert: vorming
Reward partner Eetexpert
organiseert op donderdag 4
september haar jaarlijkse Kennisdag,
rond comorbiditeit bij eet- of
gewichtsproblemen. Vragen die aan
bod zullen komen zijn, o.a. Wat met
psychiatrische beelden bij obesitas?
Persoonlijkheid bij eetstoornissen?
Welk impact heeft overgewicht op ons
metabolisme? Hoe werken met
persoonlijkheidsstoornissen? Hoe
werken met comorbiditeiten bij
kinderen? Hoe werken met
persoonlijkheidsproblemen bij
koppelbegeleiding? Hoe omgaan met
ADHD en eetproblemen?. Sandra
verzorgt een workshop.
Inschrijven kan via de website van
Eetexpert.

reward
Rewarding Healthy Food Choices

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

Researchmeeting
Het Reward team organiseert op
woensdag 24 september een
researchmeeting met het
onderzoeksteam van prof. Judi
Mesman van de Universiteit van
Leiden, met als titel “Overgewicht en
obesitas bij kinderen en jongeren:
onderzoek in Leiden en Gent”. U
bent van harte uitgenodigd om deel
te nemen. De meeting vindt plaats
van 11-13u, Henri Dunantlaan 2,
Gent, lokaal 5A. Inschrijven kan voor
17 sept via deze link.

Stakeholderscontacten
Tijdens de zomermaanden hebben
Wendy en Sandra samengezeten
met respectievelijk de Vlaamse
Scholierenkoepel en de Gezinsbond
om hen een individuele update van
het Reward project te geven. Uit
deze gesprekken groeiden weer
enkele leuke, en praktische, ideeën.
Wilt u ook met het REWARD team
samen nadenken over verdere
valorisatie-mogelijkheden 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

