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kinderen extra getest. In de laatste
week van april werd gestart met de
cleaning van deze grote dataset.

Onze volgende Stakeholdersmeeting
vindt plaats op woensdag 17 juni
2015, van 11u tot 13u, in zaal Rector
Blancquaert in Het Pand,
Onderbergen, Gent.
Een uitgebreide uitnodiging volgt in
mei per mail, maar Stakeholders
kunnen zich nu al inschrijven via deze
link voor 10 juni 2015.

Een sfeerbeeld van onze
Stakeholdersmeeting op 16 april 2013.

WP 1: kleuters
Een volgende studie van WP1 is
opgestart. Hierin willen we nagaan
hoe interventies in de kinderdagverblijven kunnen bijdragen aan de
effectiviteit van interventies in de
thuisomgeving. In deze beginfase
denken we na hoe de studie
praktisch zal uitgevoerd worden. De
studie is gepland voor het najaar
(oktober, november en december).

Laura en Leentje zijn naar het
jaarlijkse BFDG (britisch feeding and
drinking group) congres in
Wageningen geweest. Laura heeft
daar de resultaten van de labstudie
voorgestel, en Leentje presenteerde
conditioneringsonderzoek. Op het
congres werden ook contacten
gelegd met verschillende
buitenlandse collega’s. Victoire de
Wilde, onderzoekster van de
Europese studie Habeat, deed reeds
onderzoek naar eetgewoonten van
jonge kinderen in de thuissituatie.
Haar input kan zinvol zijn bij het
opzetten van de volgende studie van
WP1: interventiestudie in de
thuissituatie. Shelley van der Veek
bestudeert aan de universiteit van
Leiden de vraag hoe cognities van
moeders over opvoeding rondom
eten samenhangen met
opvoedgedrag van moeder en met
gewicht van het kind, en hoe
beloningsgevoeligheid van het kind
daarin een rol speelt. Professor Anita
Jansen van de Universiteit van
Maastricht hield met Leentje een
boeiende discussie over appetitieve
conditionering.

WP2: schoolkinderen
Voor de tweede dataverzameling in
het kader van WP2 werden in de
afgelopen maand meer dan 120

WP 3: adolescenten
Jolien werkt momenteel samen met
professor Nancy Rhodes van Ohio
State University aan een vierde
manuscript over de link tussen MTV
Reality Shows en verschillende
vormen van risicogedrag. In deze
paper zal de nadruk vooral liggen op
het bestuderen van de processen die
deze associatie verklaren door te
kijken naar de rol van BIS/BAS en
descriptieve en injunctieve normen.
Nathalie mag haar manuscript met
titel "Sensitivity to reward is
associated with snack and sugar
sweetened beverage consumption in
adolescents" reviseren bij the
European Journal Of Nutrition.
Verder is ze volop bezig om 2 andere
papers klaar te maken om in te
dienen. Deze papers hebben de
volgende titels: " Reliability and
Validity of a food frequency
questionnaire to evaluate snack and
drink intake in Flemish adolescents."
en "How is sensitivity to reward
associated with adolescents’
unhealthy snack and Sugar
Sweetened Beverage intake?
Examining the role of eating styles
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and availability at home or at
school.".

Het ganse Reward Team feliciteert
haar met deze eer.

Wendy kreeg deze maand goed
nieuws van de organisatie van het
Internationale ISBNPA congres: zij
werd verkozen als
early-career-researcher-member-atlarge van het ISBNPA bestuurscomité.

Wendy is ook volop bezig met het
uitwerken van het protocol voor de
interventiestudie.
Op 4 mei 2015 (14-16u, UZ Gent,
gebouw K3, Vergaderzaal 5) komt de
werkgroep ‘Serious game

reward
Rewarding Healthy Food Choices

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

ontwikkeling’ voor het eerst samen.
Stakeholders die geïnteresseerd zijn
maar zich nog niet ingeschreven
hebben, zijn nog steeds welkom.
Gelieve Wendy te contacteren indien
u graag bij deze werkgroep aansluit.
.
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