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Részt kíván venni benne?

Részvétele lehetséges, ha úgy tervezi, hogy a következő években teherbe fog esni, vagy 

ha terhes. A 3011-től 3099-ig vagy a 3191-től 3196-ig irányítószám területén kell laknia. 

A következő módon jelentkezhet:

• A www.generationr.nl/next honlapunkon kitöltheti a jelentkezési ívet.

• E-mailben is jelentkezhet a generationr@erasmusmc.nl címen. Kérjük, adja meg 

üzenetében a nevét, címét, telefonszámát és születési idejét.

• Úgy is lehet jelentkezni, hogy visszaküldi részünkre az e brosúrában található 

válaszlapot. 

Jelentkezése után telefonon meg fogjuk keresni Önt, hogy megbeszéljünk egy 

időpontot.  Amennyiben még valamilyen kérdése, vagy megjegyzése lenne, lépjen 

kapcsolatba velünk a 010 704 34 05-ös telefonszámon.

Miből áll a Generation R Next - program?

A Generation R Next - program egy tudományos orvosi vizsgálat, melyet az Erasmus 

Egészségügyi Központ, az Erasmus Egészségügyi Központ - Sophia Gyermekkórház 

és a rotterdami Erasmus Egyetem indított el együttműködésben a Rotterdami 

Önkormányzattal, a star-shl diagnostische centra és a BovenMaas prenataal vizsgálati 

intézettel. 

További információt kér? 
Keresse fel a  

www.generationr.nl/next
honlapot, vagy hívja fel a   

010 704 34 05

Generation R Next

Erasmus MC – Na2918

Antwoordnummer 5468

3000 VB Rotterdam

 Viszontlátásra a  
Generation R Next   

programban!
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Vegyen részt a Generation R Next  
programban!

Vegyen  
Ön is részt  

benne 
?!

Szeretne Ön gyereket - vagy  
terhes és a 3011-től 3099-ig vagy 
a 3191-től 3196-ig irányítószám 

területén lakik? Akkor vegyen részt 
a Generation R Next programban!

Ez a program egy olyan 
egyedülálló vizsgálat, mely 

a jövendőbeli szülőkre 
és a rotterdami gyerekek 
következő generációjára 

irányul.



 

Mit vizsgál a Generation R Next - 
program?
  
Generation R Next -a rotterdami 

gyermekek új generációjának 

növekedését és fejlődését vizsgálja.  

A Generation R Next  program először a jövendő szülőkre irányul, 

amennyiben lehetséges, még a terhesség kezdete előtt. A program 

követi a gyermekeket az anyaméhben és a megszületésük után. 

A vizsgálatból szeretnénk megtudni, hogy miért folynak le 

különbözőképpen a terhességek, és miért fejlődik az egyik gyerek 

másként, mint a másik. Azt is vizsgálni fogjuk, hogy miért esik az egyik 

pár könnyebben teherbe, miközben mások nehezen, vagy egyáltalán 

nem lesznek terhesek.

Miért fontos ez?

Minden terhesség és minden gyermek sajátos 

módon fejlődik. Az egyik optimálisan fejlődik, 

míg a másiknál növekedésbeli, magatartásbeli, 

vagy egészségügyi problémák léphetnek fel. 

Egyre világosabban látszik, hogy a terhességet 

megelőző, vagy a terhesség alatti körülmények 

fontos szerepet játszanak a terhesség 

lefolyását, és a gyermek egészségét illetően. A 

Generation R Next programnak köszönhetően 

többet fogunk megtudni arról, hogy milyen 

tényezők játszanak fontos szerepet a jövendő 

szülők és a fiatal gyermekek esetében. Végül 

aztán ennek az információnak a segítségével 

ténylegesen javítani tudunk majd a jövendő 

szülők és a fiatal gyermekek egészségén.

Mi teszi a Generation R Next programot olyan különlegessé?

A Generation R Next  program világviszonylatban az első olyan vizsgálat, amelyik a 

jövendő szülőknek és gyermekeiknek igen nagy csoportját követi figyelemmel.  

Közel 10. 000 nőt fogunk  - már a terhességük előtt, és a terhességük alatt - megvizsgálni.

Mit jelent, ha részt kíván venni a Generation R 
Next programban?

A Generation R Next  program a vizsgálati központunkban 

tett látogatások alatt, valamint kérdőívek segítségével 

információt gyűjt. Egy-egy látogatás körülbelül 30-60 percig 

tart. Egy ilyen látogatás alkalmával különböző méréseket 

végzünk Önön és, amennyiben már terhes, a gyermekén.   

Például terhességet megelőzően megmérjük az Ön  

magasságát és testsúlyát, és lefényképezzük a  

kötőhártyáját. 

Gyűjtünk testből származó anyagokat is, mint a vér és a vizelet. Erre évente egyszer hívjuk 

meg. A terhesseg alatt 4 alkalommal ultrahanggal megvizsgaljuk a gyermekét. Ismét 

megmérjük Önt, interjút készítünk Önnel, és testi anyagokat gyűjtünk. Az Ön (lehetséges) 

partnerét is meghívjuk néhány testmérete mérésére és egy interjúra. Attól függően, 

hogy Ön jelen pillanatban már terhes-e, vagy csak terhes szeretne lenni, különböző 

vizsgálatokban fog részt venni. Gyermeke életének első évében a legtöbb adatot 

kérdőívekkel gyűjtjük be, gyermeke életének első évében, 3 alkalommal. A terhesség után 

nem tudunk mindenkit meghívni vizsgálati központunkba. Ha meg akarjuk Önt hívni, 

akkor ezt gyermeke körülbelül 1, 6 ill. 12 hónapos korában tesszük.  Ezek a mérések a testi 

fejlődésre, valamint a szem, a tüdő és a szív fejlődésére vonatkozó tesztekből állnak.

Miért érdemes részt venni?

Elsősorban azért, mert részvétele fontos hozzájárulást jelent az egészséges terhességről és 

egészséges gyermekkorról való tudáshoz. Ez a tudás kiválóan felhasználható a mindennapi 

gyakorlatban, valamint az orvosok és más gondozók is felhasználják az egészségügyi 

tanácsadásban.  A szülőknek is segítségére lehet ez a tudás abban, hogy milyen 

választásokat hozzanak a nevelésben. Mindez javíthatja a jövendő generációk egészségét. 

E mellet Ön is tanul valamit a saját egészségéről, terhességéről, gyermekéről. A fontos 

vizsgálati eredményeket természetesen tudatni fogjuk Önnel. Amennyiben szükséges, 

orvosát vagy szülésznőjét/szülészét is értesítjük.

A Generation R Next  programban való részvétel teljes mértékben 

önkéntes - és Ön bármely pillanatban elhatározhatja, hogy 

kiszáll belőle. Természetesen minden vizsgálati adat 

titoktartás alá esik, ahogyan azt a törvény 

előírja.
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Többek között ezt vizsgáljuk:
• Meddőségi problémák kockázati tényezői és a korai elvetélések

• Az IVF-megtermékenyítéssel született gyermekek 
egészsége

• Az eltérő méhen belüli fejlődés okai és következményei

• A méhlepény befolyása a gyermek egészségére

• Koraszülött csecsemők fejlődése

• Az agy fejlődése a legkorábbi életszakaszban - és a gyermek 
későbbi viselkedése

• Az anyatej összetétele és az asztma későbbi kifejlődése

• Légszennyeződés és a gyermekek fejlődése

• Etnikai és szociális különbségek a rotterdami nők egészségében

Igen, szeretnék részt venni a Generation R  Next  programban!
Munkatársunk meg fogja keresni Önt telefonon időpont megbeszélése céljából.
Kérjük, legyen szíves az alábbiakat nyomtatott betűkkel kitölteni és x-el megjelölni, ami Önre vonatkozik.

Név

Születési idő

Utca és házszám

Irányítószám és helység

Vonalas telefon - Mobil telefon

E-mai cím

Jelenleg terhes-e?
�  nem

�  igen,   .......................... hetes terhes vagyok  és a szülésem (várható) kiszámított dátuma .........................................................................................................

�  nem tudom

Inkább valamilyen más nyelven szeretné elolvasni ezt az információt?   

This information is available in English at www.generationr.nl/next

Bu bilgi, www.generationr.nl/next adresinde Türkçe olarak mevcuttur

Esta información está disponible en español en www.generationr.nl/next

Esta informação está disponível em português em www.generationr.nl/next

Ces informations sont disponibles en français sur www.generationr.nl/next

Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands op www.generationr.nl/next

Niniejsza informacja w języku polskim znajduje się na stronie 
www.generationr.nl/next
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Tépje le a kártyát

Részt kíván venni, vagy több 
információt kér? Keresse fel a  

www.generationr.nl/next 
honlapot.

www.generationr.nl/next

9 hetes terhes

12 hetes terhes

30 hetes terhes

Készítünk külön 3D-s  
ultrahangos felvételeket!
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orvosát vagy szülésznőjét/szülészét is értesítjük.

A Generation R Next  programban való részvétel teljes mértékben 

önkéntes - és Ön bármely pillanatban elhatározhatja, hogy 

kiszáll belőle. Természetesen minden vizsgálati adat 

titoktartás alá esik, ahogyan azt a törvény 

előírja.
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Többek között ezt vizsgáljuk:
• Meddőségi problémák kockázati tényezői és a korai elvetélések

• Az IVF-megtermékenyítéssel született gyermekek 
egészsége

• Az eltérő méhen belüli fejlődés okai és következményei

• A méhlepény befolyása a gyermek egészségére

• Koraszülött csecsemők fejlődése

• Az agy fejlődése a legkorábbi életszakaszban - és a gyermek 
későbbi viselkedése

• Az anyatej összetétele és az asztma későbbi kifejlődése

• Légszennyeződés és a gyermekek fejlődése

• Etnikai és szociális különbségek a rotterdami nők egészségében

Igen, szeretnék részt venni a Generation R  Next  programban!
Munkatársunk meg fogja keresni Önt telefonon időpont megbeszélése céljából.
Kérjük, legyen szíves az alábbiakat nyomtatott betűkkel kitölteni és x-el megjelölni, ami Önre vonatkozik.

Név

Születési idő

Utca és házszám

Irányítószám és helység

Vonalas telefon - Mobil telefon

E-mai cím

Jelenleg terhes-e?
�  nem

�  igen,   .......................... hetes terhes vagyok  és a szülésem (várható) kiszámított dátuma .........................................................................................................

�  nem tudom

Inkább valamilyen más nyelven szeretné elolvasni ezt az információt?   

This information is available in English at www.generationr.nl/next

Bu bilgi, www.generationr.nl/next adresinde Türkçe olarak mevcuttur

Esta información está disponible en español en www.generationr.nl/next

Esta informação está disponível em português em www.generationr.nl/next

Ces informations sont disponibles en français sur www.generationr.nl/next

Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands op www.generationr.nl/next

Niniejsza informacja w języku polskim znajduje się na stronie 
www.generationr.nl/next
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Tépje le a kártyát

Részt kíván venni, vagy több 
információt kér? Keresse fel a  

www.generationr.nl/next 
honlapot.

www.generationr.nl/next

9 hetes terhes

12 hetes terhes

30 hetes terhes

Készítünk külön 3D-s  
ultrahangos felvételeket!
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Gyermek utáni vágy  

postacím 
Erasmus MC - Generation R Next 

Postbus 2040 
3000 CA Rotterdam

telefon   
010 704 34 05 

e-mail 
generationr@erasmusmc.nl

honlap 
www.generationr.nl/next
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Külön 3D-s ultrahangos 
felvételeket készítünk
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Részt kíván venni benne?

Részvétele lehetséges, ha úgy tervezi, hogy a következő években teherbe fog esni, vagy 

ha terhes. A 3011-től 3099-ig vagy a 3191-től 3196-ig irányítószám területén kell laknia. 

A következő módon jelentkezhet:

• A www.generationr.nl/next honlapunkon kitöltheti a jelentkezési ívet.

• E-mailben is jelentkezhet a generationr@erasmusmc.nl címen. Kérjük, adja meg 

üzenetében a nevét, címét, telefonszámát és születési idejét.

• Úgy is lehet jelentkezni, hogy visszaküldi részünkre az e brosúrában található 

válaszlapot. 

Jelentkezése után telefonon meg fogjuk keresni Önt, hogy megbeszéljünk egy 

időpontot.  Amennyiben még valamilyen kérdése, vagy megjegyzése lenne, lépjen 

kapcsolatba velünk a 010 704 34 05-ös telefonszámon.

Miből áll a Generation R Next - program?

A Generation R Next - program egy tudományos orvosi vizsgálat, melyet az Erasmus 

Egészségügyi Központ, az Erasmus Egészségügyi Központ - Sophia Gyermekkórház 

és a rotterdami Erasmus Egyetem indított el együttműködésben a Rotterdami 

Önkormányzattal, a star-shl diagnostische centra és a BovenMaas prenataal vizsgálati 

intézettel. 

További információt kér? 
Keresse fel a  

www.generationr.nl/next
honlapot, vagy hívja fel a   

010 704 34 05

Generation R Next

Erasmus MC – Na2918

Antwoordnummer 5468

3000 VB Rotterdam

 Viszontlátásra a  
Generation R Next   

programban!
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Vegyen részt a Generation R Next  
programban!

Vegyen  
Ön is részt  

benne 
?!

Szeretne Ön gyereket - vagy  
terhes és a 3011-től 3099-ig vagy 
a 3191-től 3196-ig irányítószám 

területén lakik? Akkor vegyen részt 
a Generation R Next programban!

Ez a program egy olyan 
egyedülálló vizsgálat, mely 

a jövendőbeli szülőkre 
és a rotterdami gyerekek 
következő generációjára 

irányul.
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