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Voor u ligt de 3e editie van
de nieuwsbrief van Generaties².
In dit nummer wordt aandacht
besteed aan het verloop en enkele
resultaten van het onderzoek;
hoe combineert u werk met de zorg
voor uw kind? Verder werden twee
deelneemsters blij verrast met een prijs
van Prénatal BV en krijgt u een
voorproefje van de columns op
onze website.

Prénatal cadeaubon uitgereikt

Verloop onderzoek
Inmiddels loopt Generaties² al ruim anderhalf jaar.
Zoals u in onderstaande grafiek kunt zien, doen
steeds meer vrouwen mee aan het onderzoek. Op
dit moment doen er 528 vrouwen mee en zijn er al
214 kinderen geboren! De eerste 29 kinderen zijn
zelfs al 1 jaar oud.
Het gaat dus goed met het onderzoek, maar we zijn
nog lang niet zo groot als we willen worden.
Voorlopig loopt Generaties² nog door, dus als u
iemand kent die in verwachting is van haar eerste
kind, vinden we het erg fijn als u haar wijst op
Generaties²! Op onze website www.generaties2.nl
kunnen zij alles lezen over het onderzoek en zich
opgeven als deelnemer.

Elk half jaar mag Generaties² een deelneemster
verblijden met cadeaubonnen van Prénatal BV ter
waarde van 500 euro! Dit keer zijn de cadeaubonnen
overhandigd aan Heleen Beentjes. Door mee te doen
aan het onderzoek, kunt u ook zomaar de gelukkige
winnaar zijn!
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Het leukste geboortekaartje!

Werkende moeders
Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat het niet uit
maakt of moeders wel of niet werken tijdens het eerste
levensjaar van hun kind. Er zijn geen verschillen te
zien in de cognitieve, sociale en emotionele
ontwikkeling van het kind. Hoewel werkende moeders
minder tijd kunnen doorbrengen met hun kind,
compenseren deze vrouwen dit door de momenten
samen
extra
te
benutten.
Daarnaast
blijkt
kinderopvang een positieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van het kind. (Bron: Monographs of the Society
for Research in Child Development, 2010, Vol. 75 Issue 2)

Hoe zit het met de Nederlandse vrouwen? Hieronder is
te zien hoe de aanstaande moeders van Generaties²
denken over werken na de geboorte van hun kind.
stoppen met
werken
1%

Ieder kwartaal stelt Prénatal BV een cadeaubon ter
waarde van € 50,- beschikbaar voor het leukste
geboortekaartje. Het winnende kaartje van het derde
kwartaal van 2010 staat hierboven afgedrukt, met
toestemming van de trotse ouders.
Als u kans wil maken op de prijs voor het leukste,
grappigste of meest originele geboortekaartje, stuur
dan uw kaartje in wanneer uw kindje geboren is!
Iedere 3 maanden wordt het leukste geboortekaartje
beloond!
Cijfers, cijfers, cijfers
Als je op jonge leeftijd tenniskampioen wordt, krijg je
veel bewondering. Maar hoe reageren mensen als je
op jonge leeftijd moeder wordt?
Mijn baby is de beste…
Alle moeders doen het; je eigen kind vergelijken met
dat van anderen. En wat zijn dan uw conclusies? Vindt
u uw baby beter, even goed of slechter? Uit onderzoek
blijkt dit vergelijken invloed te hebben op het
functioneren van uw kind. Al is er ook veel kritiek…
Bedtijd: het hete hangijzer
Elke ouder heeft zijn eigen manier om hun kind naar
dromenland te brengen. Maar wat zegt onderzoek over
de beste bedtijd-tactiek?
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Binnen het project wil 94,8% van de zwangere
vrouwen gebruik gaan maken van kinderopvang.
Onderstaand diagram laat zien hoeveel dagen per
week zij dit van plan zijn.
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Nieuwsgierig geworden? Lees de columns op de
website! Ga naar www.generaties2.nl en klik op
‘Verdieping’.
Verhuizen?
Wij stellen het erg op prijs als u dit telefonisch (0205983865) of via onze website wilt doorgeven.
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