Bebek sahibi olmak
ister misiniz?
Generation R Next’e katılın
Bebek sahibi mi olmak istiyorsunuz
veya hamile misiniz? Eğer 3011 ve
3099 veya 3191 ve 3196 posta kodu
aralığında ikamet ediyorsanız?
Hemen Generation R Next’e katılın!
Geleceğin ebeveynlerine ve yeni nesil
Rotterdam çocuklarına
yönelik benzersiz bir
araştırma

Ekstra 3D ultrason
yapıyoruz!

Daha fazla bilgi için
www.generationr.nl/next
veya 010 704 34 05
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Generation R Next ne yapar?
Generation R Next, yeni nesil
Rotterdam çocuklarının büyüme ve
ation R
Gener
gelişimini araştırmaktadır. Generation R
Next
Next geleceğin ebeveynleri ile, tercihen
hamilelik öncesinde başlar. Çocuklar anne karnında ve doğumdan
sonra takip edilmektedir. Neden hamilelikte farklı süreçler
yaşandığını ve neden bir çocuğun diğerinden farklı olarak gelişim
gösterdiğini anlamaya çalışmaktayız. Ayrıca bazı çiftlerin nasıl daha
kolay çocuk sahibi olabildiklerini ve diğerlerinin neden zorlandıklarını
veya hiç hamile kalamadıklarını da araştıracağız.

Bu neden önemli?
Her bir doğum ve her bir çocuk kendi gelişim
özelliklerine sahiptir. Biri mükemmel bir
şekilde gelişirken, diğeri büyüme, davranış
veya sağlık problemleri ile yüzleşebilmektedir.
Hamileliğin başlangıcındaki, öncesindeki
ve gebelik sürecindeki koşulların, çocuğun
sağlığında önemli rol oynadığı net bir şekilde
görülmektedir. Generation R Next sayesinde
geleceğin ebeveynleri ve küçük çocuklar için
hangi faktörlerin önemli olduğuyla ilgili daha
fazla bilgi edineceğiz. Sonuç olarak, bu bilgileri
gelecekteki ebeveynlerin ve çocuklarının
sağlığını iyileştirmek için kullanabileceğiz.

Generation R Next’i bu kadar özel yapan nedir?
Generation R Next, geleceğin ebeveyn ve çocuklarından oluşan bir takip grubunu inceleyen ve
bu kadar büyük çapta bir araştırmayı sürdüren, dünya çapındaki ilk araştırmadır. Yaklaşık 10.000
kadın hamilelik öncesinde ve hamilelik sırasında incelenecektir.

Aşağıdakileri gözlemliyoruz:

Ekstra 3D ultrason
yapıyoruz!

• Doğurganlık sorunları ve erken düşüklerde risk faktörleri
• Tüp bebek (IVF) tedavisinden sonra çocukların sağlığı
• Rahimde anormal bir büyümenin nedenleri ve sonuçları
• Plasentanın çocuk sağlığı üzerindeki etkisi
• Erken doğan (Prematüre) bebeklerin gelişimi
• Yaşamın ilk aşamasında beynin gelişimi ve çocukların
sonraki davranışları

9 haftalık hamile

• Anne sütünün bileşimi ve astımın gelişimi
• Hava kirliliği ve çocukların gelişimi
• Rotterdamlı kadınlarının sağlığındaki etnik ve sosyal farklılıklar

Generation R Next’e katılmak neleri içeriyor?

12 haftalı

k hamile

Generation R Next, araştırma merkezlerimize yaptığınız
ziyaretler sayesınde ve soru listeleri aracılığıyla bilgi
toplamaktadır. Bir ziyaret yaklaşık 30-60 dakika sürmektedir.
Bu ziyaret sırasında, sizde ve muhtemelen bebeğinizde çeşitli
ölçümler yapıyoruz. Gebelik öncesi yaptığımız ölçümler
genelde boy- ve kilo ölçümü ve retina taraması gibi işlemlerdir.
mile

30 haftalık ha

Katılmak veya daha fazla
bilgi almak ister misiniz?
www.generationr.nl/next

Ayrıca vücudunuzdan kan ve idrar örnekleri alacağız. Sizi yılda bir kez bu işlem
için davet edeceğiz. Gebelik sürecinde çocuğunuzun 3D ultrasonu dört kez
çekilecektir. Ayrıca, ölçümleri, vücut materyal örneği alımını ve görüşmeleri de
tekrarlayacağız. Eşiniz de bu görüşmelere ve vücut materyal örneği alımına sizinle
birlikte davet edilecektir. Hangi araştırmaların sizde yapılacağı, o anki durumunuza,
yani hamile kalmak isteyip istememenize ya da hamile olup olmamanıza göre
değişecektir. Çocuğunuz ilk yaşını doldururken biz, çoğu verileri sorular listeleri ile
hayatın ilk yılında belirtilen 3 anda topluyoruz. Hamilelikten sonra, herkesi araştırma
merkezimize davet edemiyoruz. Sizi davet etmek istediğimiz halde, çocuğunuz yaklaşık
1, 6 ve 12 aylıkken sizle irtibata geçeceğiz. O zaman hem sizde, hem de bebeğinizde
ölçümler gerçekleştireceğiz. Bunlar vücut, göz, akciğer, kalp ölçümleri ve küçük gelişim
testleri olacaktır.

Neden katılmalısınız?
Öncelikle, sağlıklı bir gebelik ve çocukluk dönemi hakkında çok önemli bilgilerle
katkıda bulunacaksınız. Bu bilgiler, günlük pratikte doktorlar ve diğer sağlık kurumları
tarafından tıbbi tavsiye olarak çok iyi uygulanabilir. Ayrıca ebeveynlere çocuklarının
eğitiminde seçimler yaparken yardımda bulunabiliriz. Gelecek nesillerin sağlığı
böylelikle daha iyi olabilir. Ayrıca kendi sağlığınız, gebeliğiniz ve bebeğinizinhakkında
bir şeyler öğreneceksiniz. Tabi ki, araştirmanın sonuçları hakkında bir bilgi
alacaksınız. Gerekirse doktorunuzu veya doğum danışmanınızı
bilgilendireceğiz.
Generation R Next’e katılmak tamamen gönüllüdür ve
istediğiniz zaman katılımı durdurabilirsiniz.
Tüm araştırma verileri
yasalarda açıkça
öngörüldüğü
şekilde gizli
tutulacaktır.

Bu bilgilendirmeyi başka bir dilde okumak ister misiniz?
This information is available in English at www.generationr.nl/next
Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands op www.generationr.nl/next
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

Kartı yırtın

Ezen informaciók magyar nyelven is elérhetőek www.generationr.nl/next
Niniejsza informacja w języku polskim znajduje się na stronie
www.generationr.nl/next
Kartı yırtın

Evet, Generation R Next’e katılmak istiyorum!
Çalışanlarımızdan biri randevu için sizinle telefondan iletişime geçecektir.
Lütfen büyük harflerle doldurun, uygun olanı işaretleyin.

Adı
Doğum tarihi
Sokak + ev numarası
Posta kodu ve yeri
Telefon (sabit)

Telefon (cep)

E-posta adresi

Şu anda hamile misiniz?
 Hayır
 Evet, .......................... haftalık hamileyim ve olası doğum tarihi şudur ............................................................................................................................................................
 Bilmiyorum

foto: iris van den broek

Generation R Next’te
görüşmek üzere!

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

Bize katılır
mısınız

?!

Katılmak ister misiniz?
Gelecek birkaç yılda çocuk sahibi olma niyetiniz varsa veya anda bir bebek bekliyorsanız
ve 3011 ve 3099 veya 3191 ve 3196 posta kodu aralığında ikamet ediyorsanız
katılabilirsiniz. Aşağıdaki şekillerde kayıt olabilirsiniz:
• www.generationr.nl/next internet sitemize gidin ve kayıt formunu doldurun.
• generationr@erasmusmc.nl adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Adınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve doğum tarihinizi belirtin.
• Bu broşürdeki cevaplandırma kartını doldurup bize gönderebilirsiniz.
Daha sonra size randevu için telefonla ulaşacağız. Herhangi bir sorunuz veya görüşünüz
varsa, bize 010 704 34 05 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Generation R Next nedir?
Generation R Next, Rotterdam Konseyi, star-shl diagnostische centra ve BovenMaas
prenataal ile işbirliğine dayanan, Rotterdam’daki Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
ve Erasmus Üniversitesi tarafından organize edilen bilimsel tıbbi bir araştırmadır.
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posta adresi
Erasmus MC - Generation R Next
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
telefon
010 704 34 05
e-posta
generationr@erasmusmc.nl
internet sitesi
www.generationr.nl/next
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