Uitnodiging onderzoek:
Hoe beïnvloeden
temperament en opvoeding
de ontwikkeling van jongeren
met Downsyndroom?

De vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids– en Sociale Psychologie van de
Universiteit Gent zoekt ouders van kinderen en jongeren met een mentale
beperking (met en zonder Downsyndroom) om een aantal vragenlijsten online
in te vullen.
Met deze studie willen we op de volgende vragen antwoorden zoeken:
Een uniek temperament, net als iedereen?
In de populaire media wordt aan jongeren met Downsyndroom te vaak een
stereotiepe, aangename persoonlijkheid toegeschreven. Spontaan en sociaal,
gemakkelijk en beminnelijk, maar soms opmerkelijk koppig… Maar is dit wel zo?
En in welke mate verschillen kinderen met Down Syndroom van kinderen met
een mentale beperking? Slechts weinig wetenschappelijke studies onderzoeken
deze vraag op een grondige manier. Wij willen aantonen dat jongeren met
mentale beperking of Downsyndroom UNIEKE kinderen zijn net als iedereen.
Hoe voed je een kind op met een mentale beperking of
Downsyndroom én een uniek temperament?
Opvoeden van kinderen is voor elke ouder een uitdaging. Het opvoeden van
een kind dat naast zijn eigen temperament ook een mentale beperking heeft
vormt een extra uitdaging. Hoe gaan Vlaamse en Nederlandse ouders met deze
uitdaging om?

Hoe kan u deelnemen?
Heeft u een kind tussen 6 en 14 jaar met de
diagnose Downsyndroom of een aangeboren
mentale beperking?
Wilt u ons helpen om de effecten van temperament en opvoeding op de ontwikkeling
van jongeren met een mentale beperking of
Downsyndroom te leren kennen?
Stuur ons dan een e-mail (Ik wil deelnemen)
naar
temperamentonderzoek@gmail.com
Dan sturen wij u een persoonlijke, unieke
link naar ons online onderzoek waar u de
vragenlijsten kan invullen!
Aarzel niet om ons te mailen als u verdere
vragen of opmerkingen heeft.

Hoe kunnen temperament en opvoeding helpen om de
ontwikkeling van deze kinderen beter te begrijpen?
Zijn er bepaalde kenmerken die kunnen helpen waarom sommige kinderen
meer gedrags– en emotionele problemen kennen dan anderen kinderen Zijn er
bepaalde trekken die deze kinderen extra weerbaar maken in hun
ontwikkeling?

Alvast hartelijk dank!
Indien u moeilijk toegang hebt tot internet en toch wil deelnemen aan dit onderzoek, contacteer dan Joke op
0485/10.43.02.
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