Hoe bijzonder is
iedereen precies?

Net zwanger?
Doe mee aan YOUth Baby & Kind
en krijg 3D-echo’s!
Lees meer over ons onderzoek.

YOUth is een initiatief van

Hoe bijzonder is
iedereen precies?
WAT ONDERZOEKT YOUTH?
Waarom groeien sommige kinderen op zonder problemen en anderen niet?
YOUth bestudeert hoe kinderen zich ontwikkelen. Welke rol spelen bijvoorbeeld
opvoeding, erfelijkheid, de omgeving en contact met leeftijdsgenoten? En welke
rol speelt de hersenontwikkeling daarbij?
Als we beter snappen waarom kinderen verschillen kunnen we in de toekomst
kinderen beter helpen om goed en gezond op te groeien.

WAT BETEKENT MEEDOEN?
Als je 20 en 30 weken zwanger bent kom je bij ons langs voor een 3D-echo. De leukste foto’s en filmpjes krijg je mee naar huis. We nemen ook bloed, wangslijmvlies en
een plukje hoofdhaar bij je af. Wil je dat liever niet, dan kan je nog steeds meedoen.
En thuis vul je vragenlijsten in.
Na de geboorte nodigen we je nog vier keer uit om terug te komen met je kind tot
hij of zij ongeveer 6 jaar oud is. Voor het onderzoek is het belangrijk dat kinderen
terugkomen. Alleen dan kunnen we straks iets zeggen over de ontwikkeling van
opgroeiende kinderen.
Deelname blijft altijd vrijwillig: je kunt bij elke ronde aangeven of je wel of niet
meedoet. Als je wilt stoppen kan dat
altijd, ook op de onderzoeksdag zelf.

‘Meedoen is eenvoudig en
je levert een belangrijke
bijdrage aan onderzoek.’
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‘Ik hoop dat kinderen in de
toekomst baat hebben bij
de uitkomsten.’

WAAR IS HET ONDERZOEK?
We nodigen je uit in het KinderKennisCentrum: een prettige ‘huiskamer’ met koffie,
thee, lunch, gratis wifi, speelgoed, een badje en een slaapkamer voor baby’s.
We maken jullie verblijf zo aangenaam mogelijk!

MEER WETEN OF MEEDOEN?
Ben je minder dan 20 weken zwanger, woon je in de provincie Utrecht en wil
je meer weten over meedoen aan YOUth Baby & Kind? Vraag vrijblijvend meer
informatie aan via de antwoordkaart of kijk op www.youthonderzoek.nl.

‘Iedereen is vriendelijk en
blij dat we meedoen, dat is
leuk.’

Jouw kindje en jij zijn enorm belangrijk voor YOUth, waar 6.000 kinderen
uit de provincie Utrecht aan gaan bijdragen. Het resultaat? Een berg
informatie van onschatbare waarde. Het doel? Ontdekken hoe hersenen
en gedrag elkaar beïnvloeden.
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__ __ /__ __ /__ __

Anders, namelijk:

Facebook

Toevoeging

Hoeveel weken
ben je zwanger?

De website van YOUth

Overige media (tv, krant, tijdschrift, website)

Verloskundige

Opmerkingen

Je kunt deze kaart ook in een gesloten envelop sturen naar Antwoordnummer 4179, 3500 VB Utrecht.

Hoe heb je over YOUth Baby & Kind gehoord?

Datum

Naam
verloskundigenpraktijk

__ __ /__ __ /__ __

Telefoonnummer

E-mailadres
Uitgerekende
bevaldatum

Woonplaats

Postcode

__ __ /__ __ /__ __

Huisnummer

Straat

Geboortedatum

Voornaam

Achternaam

IK WIL INFORMATIE OVER DEELNAME AAN YOUth BABY & KIND

ANTWOORDKAART

YOUth
KinderKennisCentrum
Antwoordnummer 4179
3500 VB Utrecht

Een postzegel is niet nodig.

