Generation R Next

Tijdens het eerste levensjaar

Wat leuk dat u en uw
kind aan Generation R Next
meedoen!

Gezondheid van kinderwens tot
volwassenheid

Metingen bij moeder

In deze fase nodigen we u en uw kind uit
voor 1 tot 3 bezoeken aan ons
onderzoekscentrum. Het eerste bezoek
vindt plaats rond 1 maand na de bevalling.
Daarna zien wij u graag terug wanneer uw
kind ongeveer 6 en vervolgens 12 maanden
oud is. Voor welke bezoeken we u en uw
kind uit kunnen nodigen, is afhankelijk van
de leeftijd van uw kind. In deze folder vindt
u algemene informatie over wat u kunt
verwachten tijdens deze bezoeken. Meer
informatie over alle metingen per bezoek
vindt u in de deelnemersinformatie.
Daarnaast sturen we u enkele vragenlijsten
in het eerste jaar. De vragenlijsten kunt u
meenemen naar het onderzoekscentrum of
ingevuld naar ons opsturen.

We meten onder andere uw lengte, gewicht en bloeddruk, en kijken naar de
lichaamssamenstelling. Als u borstvoeding geeft, vragen wij u om een
beetje melk af te kolven, indien u dit thuis nog niet gedaan heeft. Een
steriele kolfset is beschikbaar op het onderzoekscentrum, maar u kunt ook
uw eigen kolfapparaat meebrengen. Een aantal moeders wordt apart
uitgenodigd voor een MRI-scan om te kijken naar de hersenstructuren en functies.

Metingen bij uw kind(eren)
Naast het meten en wegen van uw kind(eren), meten we de bloeddruk en
kijken we naar de ontwikkeling en motoriek. Ook doen we bijvoorbeeld een
longtest en meten we de stand van de ogen. Met uw toestemming
verzamelen we lichaamsmateriaal, zoals ontlasting (hier ontvangt u thuis
een pakketje voor). Een aantal kinderen wordt uitgenodigd voor een apart
bezoek voor een MRI-scan van het hoofd, de borstkas en de buik.

Praktische informatie
De bezoeken zullen ongeveer 1,5 uur per keer duren.
Voorafgaand aan uw afspraak moet het toestemmingsformulier van uw
kind door de gezaghebbende ouder(s) getekend zijn, anders kan de
afspraak niet doorgaan.
I.v.m. de ruimte op het onderzoekscentrum is het prettig als u een MaxiCosi meebrengt; er is beperkte ruimte voor een kinderwagen.
Tijdens de metingen blijft u de gehele tijd bij uw kind(eren).
Denk eraan om uw luiertas met luiers, extra kleding (makkelijke kleding
i.v.m. aan- en uitkleden), eventueel voeding (flesje/kolfspullen) en een
speeltje mee te nemen.
Alle metingen, zowel bij u als bij uw kind, zijn ongevaarlijk en leveren
geen risico’s op voor de gezondheid.
Tijdens het bezoek worden de relevante uitslagen met u besproken.
Indien er afwijkende uitslagen worden gevonden bespreken wij dit met
u en verwijzen wij u zo nodig door naar de huisarts.
Mocht u niet aan alle metingen deel willen nemen dan is dat geen
probleem. U kunt ervoor kiezen sommige metingen over te slaan.
Bent u verhinderd? Laat het ons weten! U kunt ons bereiken op 010 704
34 05 of mailen naar generationr@erasmusmc.nl. Wij maken dan graag
een nieuwe afspraak.
Het is helaas niet mogelijk om eventuele broers of zussen van uw
deelnemende kind(eren) mee te brengen naar het onderzoekscentrum.
U kunt wel op onze kosten gebruik maken van de kinderopvang in het
Ronald McDonald Speeldek. Hiervoor dient u wel ruim vooraf te
reserveren. Voor actuele openingstijden en reserveringen kunt u bellen
naar 010 – 310 81 20 of mailen naar speeldek@ronaldmcdonaldhuis.nl

Bereikbaarheid
Alle metingen vinden plaats op ons onderzoekscentrum in het Sophia
kinderziekenhuis. U kunt ons vinden op de begane grond in de centrale
hal.
Met de auto:
Parkeergarage Wytemaweg
Wytemaweg 12
3015 CN Rotterdam

Met het openbaar vervoer:
Tram 8: halte Kievitslaan
Metro A, B of C: halte Dijkzigt
Bus 44: halte Dijkzigt

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Postadres
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Telefoon
010 704 34 05

E-mail
generationr@erasmusmc.nl
Website
www.generationr.nl/next

