Plany powiększenia
rodziny?
Zapraszamy do udziału w Generation R Next!

Planuje Pani dziecko lub jest Pani w
ciąży i mieszka Pani w rejonie objętym
kodem pocztowym od 3011 do 3099
lub od 3191 do 3196? Zapraszamy do
udziału w badaniu Generation R Next!
To wyjątkowe badanie
obejmujące przyszłych
rodziców oraz nowe
pokolenie dzieci w
Rotterdamie.

Wykonujemy dodatkowe

trójwymiarowe
badania USG!

więcej informacji?
www.generationr.nl/next
lub 010 704 34 05
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Czym zajmuje się Generation R Next?
Generation R Next bada rozwój nowego
pokolenia dzieci mieszkających w
ation R
Gener
Rotterdamie. Generation R Next
Next
najpierw obejmuje badaniem
przyszłych rodziców, najlepiej jeszcze w okresie planowania ciąży. Na
dalszym etapie badanie obejmuje płód oraz jest kontynuowane po
urodzeniu dziecka. W ten sposób chcemy dowiedzieć się, dlaczego
ciąże przebiegają w różny sposób oraz dlaczego jedno dziecko
rozwija się inaczej niż inne. Zbadamy także, jak to możliwe, że
niektóre pary mają mniej problemów z poczęciem, podczas gdy inne
doświadczają trudności lub w ogóle nie jest to dla nich możliwe.

Dlaczego jest to ważne?
Każda ciąża i każde dziecko rozwija się
na swój własny sposób. W niektórych
przypadkach rozwój jest optymalny, w
innych natomiast pojawiają się problemy
z rozwojem, zachowaniem czy zdrowiem.
Coraz częściej okazuje się, że warunki
przed i w czasie pierwszych tygodni ciąży
odgrywają ważną rolę w przebiegu ciąży oraz
mają duże znaczenie dla zdrowia dziecka.
Dzięki Generation R Next dowiemy się
więcej na temat czynników, które są istotne
dla przyszłych rodziców i małych dzieci.
Dysponując takimi informacjami, będziemy
wreszcie mogli realnie wpływać na poprawę
zdrowia przyszłych rodziców i ich dzieci.

Co sprawia, że Generation R Next jest tak wyjątkowym projektem?
Generation R Next to pierwsze na całym świecie badanie, które obejmie tak dużą grupę
przyszłych rodziców i ich dzieci. Zbadamy prawie 10.000 kobiet
już na etapie planowania ciąży oraz w okresie ciąży.
Wykonujemy dodatkowe

trójwymiarowe
badania USG!

Zbadamy między innymi:
• Czynniki ryzyka istotne w przypadku problemów z płodnością
oraz wczesnych poronień
• Zdrowie dzieci urodzonych dzięki zabiegowi in vitro
• Przyczyny i skutki zaburzeń rozwoju płodowego
• Wpływ łożyska na zdrowie dzieci
• Rozwój wcześniaków
• Rozwój mózgu w pierwszej fazie życia oraz późniejsze
zachowanie dzieci

9 tydzień ciąży

• Skład pokarmu i rozwój astmy
• Zanieczyszczenie powietrza i rozwój dzieci
• Etniczne i socjalne różnice w zdrowiu rotterdamskich kobiet

12 tydzie

ń ciąży

Co oznacza udział w badaniu
Generation R Next?
Generation R Next gromadzi informacje podczas wizyt
w centrum badań oraz za pomocą ankiet. Wizyta trwa około
30-60 minut. W trakcie wizyty dokonujemy różnych pomiarów
zarówno Pani, jak i ewentualnie dziecka. Przykładowe badania
kobiet w okresie przed zajściem w ciąże obejmuje m.in.
pomiar wzrostu i wagi oraz wykonanie zdjęcia siatkówki.

ży

30 tydzień cią

Jest Pani zainteresowana udziałem lub chciałaby
Pani uzyskać więcej informacji?
www.generationr.nl/next

Gromadzimy również materiał do badań, taki jak krew czy mocz. W tym celu będziemy Panią
zapraszać na badanie raz w roku. W trakcie ciąży czterokrotnie zbadamy Pani dziecko
za pomocą USG w 3D. Wykonamy również dalsze pomiary, przeprowadzimy rozmowę i
pobierzemy materiał do badań. Pani (ewentualny) partner również zostanie zaproszony do
uczestniczenia w niektórych pomiarach fizycznych i w rozmowie. Pani udział w badaniach
uzależniony jest od tego, czy chce Pani zajść w ciążę czy już jest Pani w ciąży. W pierwszym
roku życia Państwa dziecka uzyskujemy większość danych za pomocą kwestionariuszy, które
przekazujemy w 3 momentach w pierwszym roku życia dziecka. Po porodzie nie możemy
zapraszać każdej osoby na wizyty w naszym centrum badawczym. Jeśli będziemy chcieli
Państwa zaprosić, zwrócimy się do Państwa, kiedy Państwa dziecko ukończy około 1 miesiąca, 6
miesięcy, a potem 12 miesięcy. Wówczas przeprowadzimy pomiary, zarówno Pani, jak i dziecka.
Dotyczą one ciała, wzroku, słuchu oraz serca. Przeprowadzimy również testy rozwoju.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?
Po pierwsze biorąc udział, przyczynia się Pani w istotnym stopniu do rozwoju wiedzy na
temat zdrowia w okresie ciąży i zdrowia okresu dziecięcego. Wiedza ta znajduje ogromne
zastosowanie w praktyce i jest wykorzystywana przez lekarzy i inne podmioty opieki
zdrowotnej udzielających porad medycznych. Wiedza ta może również pomóc rodzicom w
dokonywaniu wyborów w zakresie wychowywania dzieci. Badania te pomogą poprawić stan
zdrowia przyszłych pokoleń. Oprócz tego dowie się Pani, jaki jest stan zdrowia
Pani i dziecka oraz jak przebiega ciąża. Oczywiście przekażemy Pani wyniki
właściwych badań. W razie potrzeby zawiadomimy Pani lekarza lub
położną.
Udział w Generation R Next jest
całkowicie dobrowolny i
w dowolnym momencie
może się Pani z niego
wycofać. Wszystkie dane
dotyczące badań będą
oczywiście traktowane
poufnie zgodnie z
przepisami ustawy.

Czy chciałaby Pani otrzymać tę informację w innym języku?
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
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

Przeciąć tutaj

Ezen informaciók magyar nyelven is elérhetőek www.generationr.nl/next
Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands op www.generationr.nl/next

Przeciąć tutaj

Tak, chcę wziąć udział w badaniu Generation R Next!

Jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Panią telefonicznie w celu umówienia wizyty.
Prosimy wypełnić wielkimi literami, zaznaczając właściwą odpowiedź.

Imię i nazwisko
Data urodzenia
Ulica + numer domu
Kod pocztowy i miejscowość
Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Czy jest Pani obecnie w ciąży?
 Nie
 Tak, jestem w .......................... tygodniu ciąży a mój termin porodu to ...........................................................................................................................................................
 Nie wiem

zdjęcie: iris van den broek

Do zobaczenia na
Generation R Next!

Generation R Next
Erasmus MC – Na2918
Antwoordnummer 5468
3000 VB Rotterdam

Czy chciałaby
Pani przyłączyć
się do
badania

?!

Jest Pani zainteresowana udziałem?
Może Pani wziąć udział, jeśli planuje Pani zajść w ciążę w najbliższych latach lub jest
Pani w ciąży. Ponadto musi Pani mieszkać w rejonie objętym kodem pocztowym
3011-3099 lub 3191-3196. Zgłoszenia przyjmujemy:
• na naszej stronie internetowej www.generationr.nl/next, na której może Pani
wypełnić formularz zgłoszenia;
• mailowo na adres generationr@erasmusmc.nl;
należy podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia;
• za pośrednictwem załączonej do broszury karty odpowiedzi.
Następnie skontaktujemy się z Panią telefonicznie w celu umówienia spotkania. W
razie pytań lub uwag prosimy o kontakt pod numerem telefonu 010 704 34 05.

Czym jest Generation R Next?
Generation R Next to naukowe badanie medyczne powstałe z inicjatywy Erasmus MC,
szpitala dziecięcego Erasmus MC - Sophia oraz Erasmus Universiteit (Uniwersytetu
im. Erazma) w Rotterdamie we współpracy z gminą Rotterdam, star-shl diagnostische
centra oraz BovenMaas prenataal.
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adres korespondencyjny
Erasmus MC - Generation R Next
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
telefon
010 704 34 05
e-mail
generationr@erasmusmc.nl
strona www
www.generationr.nl/next
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