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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 via mail.
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?

Emeritaat
prof. Lea Maes
Eind September
gaat Reward
promotor Prof.
Lea Maes op
emeritaat. Tijdens
de denkdag in
augustus
bedankten wij
haar voor haar
inzet in het Reward Project. Een
stukje uit de laudatio die we toen
hielden:
“(…) Al bij het schrijven van het
Reward project was jouw inbreng van
onschatbare waarde. Niet alleen je

uitgebreide theoretische,
wetenschappelijke kennis, maar ook je
praktische ervaring, je weten hoe het
in de echte wereld van de
gezondheidspromotor gaat hebben
mee van het Reward Project gemaakt
wat het IWT van een SBO project
vraagt. (…). Je legt de nadruk op
stevig theoretisch, methodologisch
nauwkeurig werk, maar staat met
beide voeten, ogen en hart in het veld.
(…) Je denkt mee met alle WPs en bent
nauw betrokken bij WP3 zonder de
vrijheid van de onderzoekers te
kortwieken. Hoe je je gedrevenheid en
werkethos combineert met rust en
warmte werkt inspirerend voor de
zeven meisjes, vrouwen van het
onderzoeksteam.”
Ter gelegenheid van het emeritaat,
wordt op 3 oktober, om 14u, in Het
Pand, Onderbergen 1, Gent, een
symposium georganiseerd met als
titel “Toekomstperspectieven van de
gezondheidspromotie”.
Inschrijven kan tot en met 25/9 via
deze link.

WP 1: kleuters
Wij willen u graag herinneren aan de
werkgroep over de ontwikkeling van
het werkinstrument om de
beloningsgevoeligheid van de
omgeving van kinderen in kaart te
brengen. Het overleg heeft plaats op
vrijdag 3 oktober om 14 u (Henri
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Duntantlaan 2, Gent, 4de verdiep,
lokaal 4A). Indien u wenst deel te
nemen, kan u contact opnemen met
Sandra.

WP2: schoolkinderen
De data die tijdens het veldwerk van
2013 werden verzameld bij de
schoolkinderen van Aalter, zijn bijna
helemaal gecleaned, zodat aan de
verwerking ervan kan begonnen
worden. Ondertussen wordt ook de
organisatie van het veldwerk van
2015 opgestart. Er zullen weer heel
wat gegevens verzameld worden, en
dit vraagt een gecoördineerde
aanpak. Daarnaast werkt Annelies
verder aan de revisie van haar eerste
paper.
Leentje werkte een manuscript af
over de betrouwbaarheid en validiteit
van de vragenlijst die we gebruiken
om door ouders de Beloningsgevoeligheid van hun kind te laten
beoordelen. Het manuscript wordt
nog deze maand opgestuurd naar het
Journal of Research in Personality.

WP 3: adolescenten
Jolien werkt momenteel een
manuscript af over de link tussen
BIS/BAS, game engagement en
game use en submit het heel
binnenkort. De studie zal ook
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ingestuurd worden als full paper voor
de ICA conferentie in Puerto Rico, in
mei 2015.
Nathalie legt de laatste loodjes af
van haar eerste artikel rond de
associatie tussen reward sensitivity
en snackinname bij jongeren dat
binnenkort zal worden gesubmit.
Wendy werkt momenteel aan de
validiteit- en betrouwbaarheidsstudie van de FFQ die peilde naar het
snackgedrag van jongeren.
Daarnaast houdt ze zich bezig met
de opvolging van de game
ontwikkeling in samenwerking met
Monkube.

resultaten van de herziening van de
voedingsaanbevelingen door de
Hoge gezondheidsraad, meer
bepaald naar de bepaling van het
ideale aandeel van koolhydraten,
vetten en eiwitten in onze dagelijkse
voeding. In 2016 zal VIGeZ in
samenwerking met een expertgroep
hiervan de vertaalslag te maken naar
praktische aanbevelingen in de
actieve voedingsdriehoek, om de
adviezen duidelijk en voor iedereen
te begrijpen visueel voor te stellen en
te communiceren.

De lancering gaat
gepaard met een
studiedag voor alle
hulpverleners die
werken met
kinderen (huisartsen,
kinderartsen,
CLB’ers, diëtisten, psychologen,
logopedisten, verpleegkundigen,…).
Meer informatie hierover vind je op
de website van Eetexpert.

Eetexpert Groeiwijzer

Voedselpiramide

Op 19 november lanceert REWARD
partner Eetexpert de Groeiwijzer
voor Professionals, een handig
naslagwerk voor hulpverleners met
nieuwe en belangrijke inzichten rond
opgroeiend eetgedrag. De
Groeiwijzer kwam tot stand, mede
dankzij de inbreng van REWARD
onderzoekers Sandra, Ellen en
Leentje, en is dus eigenlijk al een
valorisatie van het REWARD
onderzoek.

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.

Begin september verscheen in enkele
Vlaamse kranten en andere media
het bericht: 'Voedselpiramide op de
schop', naar aanleiding van de
aaankondiging dat de Hoge Gezondheidsraad eind 2015 de
voedingsaanbevelingen za l herzien.
Reward partner Vigez wil deze
persberichten graag nuanceren en
levert op hun website meer
informatie. VIGeZ kijkt uit naar de

reward
Rewarding Healthy Food Choices

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

Stakeholderscontacten

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

