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OVER HET ONDERZOEK
WAT ONDERZOEKEN WE?
In het UZ Leuven loopt momenteel de Resilience
studie die de ontwikkeling van premature
kinderen intensief opvolgt. Voor de sessies op vijf
jarige leeftijd zijn wij op zoek naar à term
geboren kinderen (geboren tussen de 37 en 42
weken) en hun moeders en vaders, als
controlegroep van de studie. Via deze sessies
kunnen wij u een beeld schetsen van de
ontwikkeling van uw kind en helpt u ons
onderzoek verder.

WIE ZOEKEN WE?
We zijn op zoek naar kindjes (geboren tussen de
37-42 weken) en nu een leeftijd hebben tussen de
5 en 6 jaar, samen met hun families.

WAAROM ZOU U DEELNEMEN AAN ONS ONDERZOEK?
Uitstap naar een hoogtechnologisch lab in KU
Leuven
Na afloop krijgt u een verslag over de
ontwikkelingskenmerken van uw kind
De kans om te helpen aan onderzoek omtrent
de ontwikkeling van vroeggeboren kinderen
Na elke sessie ontvangt uw kind een kleine
verrassing

Hoe lang duurt het onderzoek?
Er zijn in totaal 3 sessies die elk 2 à 3 uur
duren
We voorzien attesten voor sociaal verlof en
afwezigheid op schoolindien nodig

WAT DOEN WE TIJDENS HET ONDERZOEK?
Samen spelen en praten terwijl er allerlei
signalen worden opgemeten: hersensignalen,
hartslag, stressfysiologie, oogbewegingen ...
Ontwikkelingsonderzoeken: we testen de
cognitieve en sociale ontwikkeling van uw
kind

OVER ONS

We gebruiken geen invasieve methodes
Wij zijn Rowena en Lisa en wij verrichten onderzoek
naar

de

socio-affectieve

ontwikkeling

van

prematuur en à term geboren kindjes. Hierbij
focussen wij vooral op de interactie tussen moeder
en kind en vader en kind, alsook op individuele
socio-communicatieve en schoolse vaardigheden.

Daarnaast geven we voor 1 dag biologische
meetapparatuur (vb. hartslag) mee naar huis
om
metingen
uit
te
voeren
in
de
thuisomgeving

WAAR VINDT HET ONDERZOEK PLAATS?
 lle onderzoeken vinden plaats in Gasthuisberg,
A
in het Onderwijs & Navorsingsgebouw 5bis.
Adres:
ON 5b
Herestraat 49
3000 Leuven

