
Belangrijke 
punten: 

 De studies Baby in 
Beeld en Baby 
Dichtbij zijn nu in 
volle gang 

 Voor deze studies 
zijn we nog steeds 
op zoek naar 
aanstaande en 
nieuwe vaders  

 De volgende 
publicatie van 
Vaders in Beeld is 
onderweg, lees 
hierover meer in 
onze volgende 
nieuwsbrief  

Wist u dat? 

.. de eerste babies 

van deelnemers 
in de Baby in 

Beeld studie 

inmiddels 
geboren  

zijn?  
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Vaders in Beeld 

De afgelopen maanden is er hard 

gewerkt aan de lopende studies. Er zijn 

inmiddels al veel aanmeldingen 

binnengekomen maar we kunnen nog 

meer deelnemers verwelkomen. In deze 

studies onderzoeken wij de neurale en 

hormonale processen die bij het 

(aanstaande) vaderschap betrokken zijn. 

Hieronder, en op onze website, vindt u 

meer informatie over wat de studies 

precies inhouden. Geïnteresseerde 

aanstaande en nieuwe vaders kunnen 

zich aanmelden via de contactgegevens 

op de volgende pagina. Helpt u ons mee 

met het vinden van deelnemers?  

Update 
 Daarnaast zijn afgelopen zomer een 

aantal onderzoekers naar Canada 

geweest om de eerste resultaten van het 

onderzoek te presenteren aan een 

internationaal publiek van 

wetenschappers. Zie ook de volgende 

pagina van deze nieuwsbrief. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van Vaders in 

Beeld? Volg ons op facebook en meld u 

per e-mail aan voor onze halfjaarlijkse 

nieuwsbrief. 

Lopende studies 

Baby in Beeld 

 

Wie: Vaders in verwachting van hun 

eerste kind (0-30 weken zwanger) 

Wat: Drie bezoeken aan het LUMC voor 

en na de geboorte waarbij er naar 

gedrag, hersenactiviteit en hormonen van 

de vader wordt gekeken. Er zijn twee 

groepen: bij de ene groep wordt driemaal 

telefonisch over de baby gesproken, de 

andere groep krijgt driemaal een echo 

waarbij vader contact maakt met zijn 

baby. Toeval bepaalt in welke groep 

iemand komt. 

Beloning: €110 + reiskosten 

Baby Dichtbij 

 

Wie: Vaders die net hun eerste kind 

hebben gekregen (0-2 maanden oud) 

Wat: Twee bezoeken aan het LUMC 

wanneer het kind 2 en 3 maanden oud is 

en een huisbezoek met 7 maanden. Er 

wordt naar gedrag, hersenactiviteit en 

hormonen van de vader gekeken. Er zijn 

twee groepen: de ene groep gebruikt 

tussen de afspraken een babyzitje, de 

andere groep gebruikt een draagzak.  

Toeval bepaalt in welke groep iemand 

komt. 

Beloning: €110 + reiskosten 

 

 

 

http://www.vadersinbeeld.nl/
https://www.facebook.com/vadersinbeeld/?ref=aymt_homepage_panel
mailto:vadersinbeeld@fsw.leidenuniv.nl


 

Wie: Annemieke Witte 

Wat: promovenda 

Achtergrond: afgestuurd  in ‘developmental  

psychopathology in education and child studies’ 

Functie: coördineren van bezoeken bij deelnemers 

thuis en in het LUMC, en opzetten nieuwe studie 

 

Wie: Anniek Ratelband 

Wat: onderzoeksassistent 

Achtergrond: masterstudent 

‘orthopedagogiek’ en ‘applied 

neuroscience in human 

development’ 

Functie: uitvoering  

LUMC bezoeken 

 

Wie: Lieuwke Zwerver 

Wat: onderzoeksassistent 

Achtergrond: afgestudeerd  in 

‘gezinspedagogiek’ 

Functie: uitvoering 

echobezoeken  

Baby in Beeld 

 

 

 
Wilt u meer weten of 
u aanmelden voor de 

nieuwsbrief? 

 
Telefoon: 

(071) 52 75 282 
 

E-Mail: 
vadersinbeeld 

@fsw.leidenuniv.nl 

 

Website: 
www.vadersinbeeld.nl 

 

Volg ons ook op 
facebook en twitter! 

      

“Het is geweldig om 

meer mee te krijgen 

van de wondere 

wereld van ons kindje 

en zo ook nog een 

bijdrage te kunnen 

leveren aan de 

wetenschap.” 
 
Bram – deelnemer Baby in 
Beeld 

“Ik doe aan het onderzoek mee in het kader van emancipatie. 

Belangrijk onderdeel daarvan is meer participatie van de vader 

bij de opvoeding. Een dergelijk onderzoek kan hier in grote 

mate aan bijdragen.”  
 

Christophe – deelnemer Baby in Beeld 

Promovendi Anna Lotz en Kim van Dijk zijn afgelopen zomer naar het 

congres ‘The Parental Brain’ (het ouderlijk brein) in Toronto, Canada 

geweest. Hier hebben zij andere onderzoekers binnen het veld ontmoet en 

vol trots de eerste resultaten van Vaders in Beeld gepresenteerd, zie foto 

hiernaast. Klik hier voor een samenvatting van het congres. 
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