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U krijgt deze nieuwsbrief omdat u
deelnemer bent aan het onderzoek
Generaties². Generaties² is eind
januari 2009 van start gegaan en
wij zijn blij dat er sindsdien al
veel zwangere vrouwen bereid zijn
gevonden om mee te doen aan hét
onderzoek over ouderschap. Via
deze nieuwsbrief houden wij u
graag op de hoogte van zaken
rondom het onderzoek. Wij hopen
dat u, net als wij, plezier heeft in
het meedoen en bedanken u bij
deze nogmaals voor uw inzet en
betrokkenheid.

Nieuwe website
Omdat wij u als deelnemer natuurlijk willen
voorzien van zoveel mogelijk informatie
over Generaties², hebben wij een website
opgezet over het onderzoek:
www.generaties2.nl. Deze website is
vanaf nu officieel in de lucht. Op de
website kunt u, naast het vinden van
informatie over het onderzoek en de
meetmomenten, informatie lezen die al uit
eerder onderzoek is gebleken, uw
verhuizing doorgeven en contact opnemen
met de onderzoekers. Neem dus snel een
kijkje op www.generaties2.nl!

Het hele Generaties² team.
Verhuizen?
Als u gaat verhuizen, vinden wij het erg fijn
als u uw nieuwe adresgegevens aan ons
doorgeeft. Dit kunt u doen via
info@generaties2.nl of telefonisch naar
nummer 020-5983865. Zo kunnen wij u
gemakkelijk de nieuwe vragenlijsten
toesturen.

Eerste resultaten van het onderzoek
Bij de eerste vragenlijsten hebben alle
zwangere vrouwen informatie verstrekt
over de bronnen van informatie die zij
gebruiken met betrekking tot hun
zwangerschap. In de grafieken hieronder
kunt u daar de resultaten van zien.
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Eerste cadeaubonnen Prénatal
uitgereikt
In juli liep Generaties² precies een half jaar
en dat moest gevierd worden. Zoals
beloofd, hebben wij daarom
cadeaubonnen van Prénatal ter waarde
van € 500,- uitgereikt aan een van de
deelnemers. Deze kersverse moeder was
blij verrast met de bonnen en wist hiervoor
een mooie bestemming!
De volgende uitreiking van de
cadeaubonnen van Prénatal vindt plaats in
januari 2010.
Ieder kwartaal stelt Prénatal BV een
cadeaubon ter waarde van € 50,beschikbaar voor het leukste
geboortekaartje. In het derde kwartaal van

Zwangere vriendinnen?
Meestal hebben zwangere vrouwen veel
contact met andere zwangere vrouwen.
Om die reden hebben wij een vraag voor u
als deelnemer van Generaties². Wij zijn
natuurlijk op zoek naar zoveel mogelijk
deelnemers, omdat we met meer
deelnemers duidelijkere resultaten krijgen
van het onderzoek. Omdat u waarschijnlijk
zelf andere zwangere vrouwen kent, willen
wij u vragen hen te wijzen op Generaties².
Op onze website www.generaties2.nl
kunnen zij alles lezen over het onderzoek
en zich opgeven als deelnemer.

2009 is deze prijs voor het eerst uitgereikt.
Het winnende kaartje staat hieronder
afgedrukt, met toestemming van de trotse
ouders. Mevrouw Benders was erg blij met
haar prijs!
Als u wilt meedingen naar de prijs voor het
leukste, grappigste of meest originele
geboortekaartje, vergeet dan niet het
kaartje in te sturen wanneer uw kindje
geboren is. Iedere 3 maanden wordt het
leukste geboortekaartje beloond!

De nieuwsbrief in de toekomst
We zijn erg blij dat we u met deze
nieuwsbrief op de hoogte hebben kunnen
brengen van de vooruitgang in het
onderzoek. Dat willen we natuurlijk graag
blijven doen en daarom hebben we
besloten de nieuwsbrief minimaal ieder
half jaar uit brengen. Omdat we hierbij
graag rekening willen houden met het
milieu, zullen we de volgende
nieuwsbrieven per e-mail naar u versturen.
Als we niet in het bezit zijn van uw emailadres, ontvangt u de nieuwsbrief
natuurlijk gewoon met de post. Als u een
voorkeur heeft voor het ontvangen van de
nieuwsbrief per e-mail of per post, kunt u
dit doorgeven via info@generaties2.nl.

