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Stakeholdersmeeting
nieuwe datum
17 juni 2015
Net zoals in december 2013 gooit een
stakingsaanzegging de planning van
onze Stakeholdersmeeting in de war.
Om al onze partners de kans te
geven om zich op een vlotte manier
te verplaatsen, hebben we ervoor
geopteerd om de meeting van 22
april te verplaatsen naar woensdag
17 juni 2015, van 11u tot 13u, in zaal
Rector Blancquaert in Het Pand,
Onderbergen, Gent.
Tijdens de Stakeholdersmeeting
zullen we, naast een plenaire
presentatie over Nutrient Profiling en
een bijdrage van Vigez over
gezondheidsbeleid op school,
concreet nadenken over de
valorisatie van de Reward resultaten.
We bekijken wie van onze
stakeholders aan de slag wil met
welke resultaten. We onderzoeken of
er nog extra valorisatiemogelijkheden zijn die we tot nu nog niet
hebben ontwikkeld. Stakeholders
kunnen zich inschrijven via deze link
voor 10 juni 2015.

WP 1: kleuters
Het manuscript getiteld ‘Are
strategies to improve the willingness

to taste dependent on child
characteristics?’ werd in december
ingediend voor publicatie bij het
toptijdschrift 'Child Development'.
Dit artikel beschrijft de rol van individuele verschillen in beloningsgevoeligheid in de effectiviteit van
strategieën om peuters en kleuters
aan te zetten tot proeven. Deze
maand werd het teruggestuurd met
opmerkingen en suggesties van drie
reviewers. Laura herwerkt
momenteel het manuscript. Verder
werkt Laura aan het artikel over de
focusgroepen, waarbij ze beroep kan
doen op de expertise van Wendy bij
dit soort onderzoek.
Laura en Leentje nemen op 9 en 10
april deel aan het congres van de
British Feeding and Drinking Group
in Wageningen. Laura zal er de
resultaten van haar labstudie
‘Strategies to improve the
willingness to taste: the moderating
role of reward sensitivity’ bespreken.
Leentje presenteert er de resultaten
van een appetitieve
conditioneringsstudie (‘Learning to
eat sweets. The effects of Age and
Reward Sensitivity on Appetitive
Conditioning.’) die ze opzette in
samenwerking met dr. Bram Vervliet
van het Centre for the Psychology of
Learning and Experimental
Psychopathology van de KULeuven.
Laura en Leentje hebben ook een
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overleg gepland met ir. Victoire de
Wild, doctoraats-studente aan de
Universiteit van Wageningen, die
onderzoek doet dat sterk aansluit bij
de thema’s van WP1.

WP2: schoolkinderen
Voor de tweede dataverzameling in
het kader van WP2 werden er elk
weekend van maart metingen
uitgevoerd in het sportpark van
Aalter. Ook zaterdag 28 en zondag
29 maart zijn er nog metingen
gepland. Na veelvuldig telefoneren,
zijn we er toch in geslaagd om 245
kinderen in te schrijven voor deze
dataverzameling. Annelies schreef
daarnaast verder aan haar tweede
paper ‘How is reward sensitivity
related to food intake and Body Mass
Index in Flemish primary school
children?’, en volgde een cursus
(Longitudinale data-analyse met
MPlus) van Flames, het
interuniversitaire netwerk voor
methodologie en statistiek training.

WP 3: adolescenten
Jolien is momenteel bezig met de
herwerking van haar eerste paper
over de associaties tussen
persoonlijkheid en violent versus
non-violent movie viewing. Meer
specifiek wordt de meerwaarde van
beloningsgevoeligheid in onderzoek
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naar dit topic nagegaan. Verder is ze
bezig met de verzameling van
nieuwe data over de link tussen
media, risicogedrag en BIS/BAS door
middel van een online survey. De
komende weken zal Jolien aan Ohio
State University in samenwerking
met prof. Nancy Rhodes een nieuwe
paper rond dit thema voorbereiden.
Nathalie en Wendy hebben allebei
een posterpresentatie op het
jaarlijkse congres van de Belgian
Nutrition Society op 3 april in Brussel.
Nathalie maakt een poster over de
Food Frequency Questionnaire die in
de cross-sectionele studie is gebruikt,
met als titel ’Validity and reliability of
a food frequency questionnaire to
evaluate snack and sugar sweetened
beverage intake in Flemish
adolescents’. Wendy zal meer
vertellen over het REWARD serious
game aan de hand van een poster
met als titel: ‘Can rewarding healthy
food choices induce changes into
adolescents’ snacking? The
development of the REWARD serious
game’.

Reinforcement
Sensitivity Theory:
Symposium
Caroline, Lien en Leentje organiseren
op 18 en 19 juni een symposium met
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als titel “Reinforcement Sensitivity
Theory: Theoretical background,
research methodology and
implications for psychopathology”.
Prof. Laurence Claes (KULeuven), dr.
Marjolein Luman (VU Amsterdam) en
prof. Peter de Jong (Universiteit
Groningen) bespreken hun recent
onderzoek binnen dit domein. Meer
info over dit Engelstalig symposium
vindt u hier. Inschrijven kan tot en
met 10 juni via deze link.

onderzoek naar chronische
aandoeningen. Resultaten van reeds
uitgevoerde onderzoeken worden
besproken, en nieuwe toekomstige
studies worden voorgesteld. De
Ronde Tafel is altijd een mooie en
inspirerende gelegenheid tot dialoog
tussen het behandelend team van
het Zeepreventorium en
wetenschappers. Inschrijven kan (tot
en met 15 april) door te mailen naar
medsek@zeepreventorium.be.

Gezond opgroeien:

Pers
Gemakkelijk gezond

symposium
Begin mei verschijnt het signalement
‘Gezond opgroeien, weten wat
werkt’ van de Nederlandse Jonge
Gezondheidsraad. Op 21 mei wordt
in dit kader een symposium over het
thema van dit signalement
georganiseerd. Aanmelden kan door
voor 12 mei een mail te sturen naar
jongGR@gr.nl.
(Het programma kan opgevraagd worden bij
Leentje) .

Zeepreventorium
Ronde Tafel
Het Zeepreventorium organiseert op
vrijdag 24 april van 10u tot 16u haar
jaarlijkse Ronde Tafel, waarbij de
focus ligt op het stimuleren en
communiceren van wetenschappelijk

reward
Rewarding Healthy Food Choices

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

Op 5 maart zond Canvas een
boeiende reportage uit over
maatregelen waardoor gezonde
keuzes gemakkelijker gemaakt
worden, met boeiende bijdragen van
Loes Neven van Vigez en van Chris
Moris van Fevia. U kan de reportage
‘Gemakkelijk Gezond’ hier bekijken.

Reward in de Pers
Het Reward Project werd door
Caroline vermeld in een interview
over suiker en vet in onze voeding
dat op 3 maart werd gepubliceerd in
De Standaard. U kan het artikel lezen
op de Pers sectie van de Reward
website.

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

