
Belangrijke 
punten: 

 Vanaf najaar 2017 
zijn wij op zoek naar 
aanstaande én 
nieuwe vaders 

 Dankzij de 
enthousiaste 
deelnemers zijn de  
gegevens van de 
eerste studie 
succesvol verzameld! 

 Het verwerken van 
de data is in volle 
gang 

 Wilt u helpen met 
het vinden van 
aanstaande en 
nieuwe ouders, dan 
horen we dat graag! 

Wist u dat? 

.. de pinguin  

als logo een 

bewuste keus is? 
 

De pinguïn vader doet 

namelijk heel erg veel 

aan de verzorging en 

bescherming van het 

jong. 
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Vaders in Beeld 

Vaders in Beeld is een onderzoek van de 

Universiteit Leiden, gefinancierd door de 

European Research Council. Het doel 

van het onderzoek is om aanstaande en 

nieuwe vaders centraal te stellen en 

meer inzicht te verkrijgen in vaderschap 

tijdens en na de zwangerschap. Zo zijn 

wij geïnteresseerd in de hormonale en 

neurale processen die daar een rol in 

spelen. 

In juni 2017 hebben wij dankzij het 

enthousiasme en de inzet van onze 

deelnemers alle gegevens voor de eerste 

studie verzameld. Voor deze studie heeft 

Update 
 een groep aanstaande vaders tweemaal 

het Leids Universitair Medisch Centrum 

(LUMC) bezocht. Het grootste deel van 

deze vaders is, na de geboorte van hun 

kind, nogmaals naar het LUMC 

gekomen. Wij hebben onderzocht wat het 

effect van het hormoon vasopressine op 

verschillende aspecten van het 

vaderschap is. De resultaten worden 

momenteel verwerkt.  

Wilt u op de hoogte blijven van Vaders in 

Beeld? Meld u dan per email aan voor 

onze nieuwsbrief die vanaf nu twee keer 

per jaar zal verschijnen.  

Nieuwe studies van start in najaar 2017 

We gaan verder met de volgende studies 

van Vaders in Beeld! In het najaar van 

2017 starten we met twee nieuwe 

studies:  

Baby in Beeld 

In deze studie zullen wij bekijken wat het 

effect is van extra contact met en over de 

ongeboren baby op vaders. Hiervoor 

nodigen we mannen uit die hun eerste 

kind verwachten. 

Baby Dichtbij 

In deze studie zullen wij bekijken wat het 

effect is van het gebruik van bepaalde 

hulpmiddelen om met de baby om te 

gaan, zoals een draagzak of een 

babyzitje. Hiervoor nodigen we mannen 

uit die onlangs hun eerste kind hebben 

gekregen. 

 

 

OPROEP 

Bent of kent u een aanstaande of 

nieuwe vader? Dan zijn we naar u op 

zoek! Ook als u ons wilt helpen met 

het vinden van deze vaders dan horen 

we graag van u. U kunt ons via de 

contactgegevens op deze nieuwsbrief 

bereiken.  

 

 

 

 

 

mailto:vadersinbeeld@fsw.leidenuniv.nl
http://vadersinbeeld.nl/deelstudie-baby-in-beeld/
http://vadersinbeeld.nl/studie-baby-dichtbij/


 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten 
of zich aanmelden 

voor de 
nieuwsbrief? 

 

Telefoon: 
(071) 52 75 282 

 

E-Mail: 
vadersinbeeld 

@fsw.leidenuniv.nl 

 

Website: 
www.vadersinbeeld.nl 

(vernieuwd!) 

 

Volg ons ook op 
facebook en twitter! 

 

“Van die vaderkant 
weten we nog niet 
zo veel. Wel is 
duidelijk dat bij 
vaders die veel doen 
met hun kinderen, 
veranderingen 
optreden in de 
neurale activiteit als 
ze naar hun kind 
kijken.” 
 
Prof. Bakermans-
Kranenburg in New 
Scientist, 2015 

NEWSLETTER TITLE 

Totdat de resultaten van onze eigen 

studie bekend zijn zullen we in elke 

nieuwsbrief een wetenschappelijk 

artikel over vaderschap kort 

samenvatten. 

Een recent artikel concludeerde dat 

hoewel lang is gedacht dat er bij 

moeders biologisch meer rondom het 

ouderschap gebeurt dan bij vaders, 

dit niet per se het geval hoeft te zijn. 

Het onderzoek van Vaders in Beeld is sinds 2015 

een paar keer in de media geweest. Ook heeft prof. 

Marian Bakermans-Kranenburg, hoofdonderzoeker 

van Vaders in Beeld, aan verschillende artikelen en 

video’s over het vaderschap meegewerkt (o.a. de 

Volkskrant, het NRC en de New Scientist). 

Binnenkort verschijnt er een artikel over de 

neurobiologie van het vaderschap in Quest. 

Nieuwsgierig? Kijk dan op onze (nieuwe) website en 

facebook pagina. 

 

 

 

Vaders in Beeld in de media 

 

Wanneer vaders bij hun kinderen 

betrokken zijn, bij hen dezelfde 

hersenactiviteit in twee 

hersensystemen zichtbaar is als bij 

moeders. Deze systemen zijn spelen 

een rol bij de motivatie om voor een 

kind te zorgen en de benodigde 

empathie om een ander te begrijpen. 

Dit effect is mogelijk gerelateerd aan 

hormonen. 

Rilling JK & Mascaro JS The neurobiology of 

fatherhood Science Direct, 2017 

 

 

Het onderzoeksteam van Vaders in 

Beeld bestaat uit: 

 

Boven vlnr: 

Dr. Jurriaan Witteman  

Prof. Marian Bakermans-Kranenburg 

Dr. Anna van ’t Veer  

 

Onder vlnr: 

Prof. Rien van IJzendoorn 

Anna Lotz, MSc  

Dr. Willemijn Meijer 

Kim van Dijk, MSc 

 

Wie zijn wij? 

Onderzoeksbevindingen 
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