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Stakeholdersmeeting

WP 1: kleuters

Op 17 juni kwamen onderzoekers en
stakeholders van het Reward team
samen in Gent voor onze vijfde
Stakeholdersmeeting. Bedankt aan
iedereen die aanwezig was en
meedacht! Bedankt ook aan Tineke
van Vigez, voor haar presentatie over
Gezondheid op School. Stakeholders
kunnen het verslag vinden op de
beveiligde pagina’s van de Rewardwebsite.
De aanwezige stakeholders
ontvangen, net zoals na elke
stakeholdersmeeting, een
uitnodiging van IWT om de
Gebruikerspoll in te vullen. Wij
danken u alvast voor uw deelname.

Laura heeft extra kinderen getest
voor de labstudie en analyseert de
resultaten hiervan. In de labstudie
wordt onderzocht hoe kinderen
gemotiveerd kunnen worden om te
proeven van iets dat ze niet lusten.
Verder wordt nagegaan of
beloningsgevoeligheid een rol speelt
in de effectiviteit van de strategieën.
Laura past ondertussen ook verder
het manuscript aan op basis van de
commentaren van de reviewers. Het
manuscript zal binnenkort terug
ingestuurd worden voor publicatie bij
het wetenschappelijk tijdschrift
‘Child Development’.

Annelies is op congres geweest naar
ISBNPA te Edinburgh, waar ze een
mondelinge presentatie heeft
gegeven over de eerste resultaten
van de longitudinale dataverzameling. Hierin wordt er
onderzocht of beloningsgevoeligheid
bij lagere schoolkinderen een
voorspeller is van eetgedrag en
gewicht. Deze resultaten worden
uitgeschreven in een volgend
manuscript.

WP2: schoolkinderen
Annelies heeft de afgelopen maand
hard gewerkt om de deelnemers van
het longitudinale REWARD
onderzoek in Aalter feedback van de
resultaten te bezorgen.

Het Reward team wenst u een

dolfijne en gezonde zomer

Verder zorgt Annelies voor
wetenschappelijke output: het
tweede manuscript met als titel
‘Relation of reward sensitivity with
food consumption, activity
pattern, and BMI in children.’ werd
afgewerkt en ingediend voor
publicatie bij het wetenschappelijk
tijdschrift ‘Health Psychology’.

Voorts verzorgt Annelies
thesisbegeleidingen van studenten
geneeskunde die nu 4 weken tijd
hebben om hun introductie af te
maken en hun data-analyse te
starten.
Leentje herwerkte het manuscript
over de betrouwbaarheid en validiteit
van de vragenlijst die we gebruiken
om door ouders de Beloningsgevoeligheid van hun kind te laten
beoordelen, op basis van de
commentaren van reviewers. De
nieuwe versie van het manuscript
werd opnieuw ingestuurd naar het
tijdschrift Personality and Individual
Differences.

WP 3: adolescenten
Jolien is momenteel druk bezig met
het afwerken van papers en het
schrijven van nieuwe manuscripten.
Deze week zijn bijvoorbeeld de
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reviews voor de paper rond BIS/BAS,
gaming en game engagement
herwerkt en opnieuw ingestuurd.
Volgende week staat de afwerking
van de paper rond BIS/BAS en movie
viewing op de planning. Het doel is
om tegen de start van de
interventiestudie eind september de
5 manuscripten waaraan gewerkt
wordt (opnieuw) in te sturen naar
wetenschappelijke tijdschriften.
Op het jaarlijkse ISBNPA congres in
Edinburgh presenteerde Nathalie
tweemaal haar onderzoek rond snack
gedrag van adolescenten. In de ene
presentatie werd het verband tussen
beloningsgevoeligheid en snack en
suikerrijke dranken inname
besproken. In de tweede werd belicht
hoe extern of emotioneel eten deze
verbanden voor een stuk konden
verklaren en hoe dit gebeurde
onafhankelijk van de
beschikbaarheid van tussendoortjes
of dranken op school of thuis.
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Wendy is, samen met Jolien en
Nathalie, volop bezig met de
voorbereidingen van de
interventiestudie, o.a. de intense
samenwerking met Monkube alsook
het uitwerken van het protocol voor
de interventiestudie. Daarnaast
volgde Wendy tijdens de afgelopen
maand twee korte methodologische
cursussen, georganiseerd door de
organisatie van de Internationale
‘Health Behaviour in School-aged
Children’ (HBSC) studie.

Delhaize
sustainability progress report
Reward Stakeholder Delhaize
publiceerde eind mei hun Delhaize
Group's 2014 Sustainability Progress
Report. In het document worden de
acties die Delhaize doet rond
duurzaamheid beschreven, met
aandacht voor inspanningen rond
gezondheidspromotie. Het rapport
kan hier geconsulteerd worden.

reward
Rewarding Healthy Food Choices

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

Reinforcement
Sensitivity Theory:
Symposium
Caroline, Lien en Leentje
organiseerden op 18 en 19 juni in het
kader van de UGent Doctoral Schools
een symposium over Reinforcement
Sensitivity Theory (RST). Deze
theorie, beschreven door Jeffrey
Gray, stelt dat 3 biologisch bepaalde
systemen individuele verschillen in
straf- en beloningsgevoeligheid
verklaren. Drie experten in het
domein, Prof. dr. Laurence Claes
(KULeuven), dr. Marjolein Luman
(Vrije Universiteit Amsterdam) en
Prof. dr. Peter De Jong (Universiteit
Groningen), bespraken gedurende
twee dagen empirisch onderzoek en
de implicaties van de theorie op
psychopathologie.
De RST (beloningsgevoeligheid) is
een van de belangrijke theoretische
kaders van het Reward Project.
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