Beste,

Uitnodiging
onderzoek!

Wij zijn op zoek naar ouders van jongeren met
Downsyndroom en/of een mentale beperking die
willen meewerken aan ons onderzoek naar de rol
van temperament en opvoeding in de ontwikkeling
van kinderen en jongeren die opgroeien met deze
ontwikkelingsproblemen.
Heeft u een kind tussen 6 en 14 jaar met
Downsyndroom en/of een mentale beperking?
Dan kan u ons helpen!
In deze folder leest u wat we precies willen
onderzoeken en hoe u kunt deelnemen.

Alvast hartelijk dank voor uw interesse,

Heeft u verdere vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via:
temperamentonderzoek@gmail.com
Hartelijk dank voor uw interesse!

Lisa Dieleman
Joke De Smet
Eliene Wils
Masterstudenten Klinische Psychologie
Universiteit Gent

Verantwoordelijken onderzoek:
Dr. Sarah De Pauw
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en
Sociale Psychologie
Prof. Dr. Geert Van Hove
Vakgroep Orthopedagogiek
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

Hoe beïnvloeden
temperament en opvoeding de
ontwikkeling van jongeren
met Downsyndroom en/of een
mentale beperking?

Uniek, net als iedereen?
Kinderen, van welke leeftijd ook,
zijn sterk verschillend en uniek.
Ze verschillen niet alleen in
haarkleur en lichaamsbouw, maar
ook in de manier waarop ze
denken, voelen en gedragen. Dit
noemen we temperament.
In de populaire media wordt het
temperament van personen met Down typisch
omschreven als sociaal en spontaan, genegen
en beminnelijk, controleerbaar, gemakkelijk
en kalm, maar soms ook opmerkelijk koppig...
Maar is dit wel zo?
Hoe verschilt het temperament van kinderen
en jongeren met Down van leeftijdsgenoten
zonder Down die ook beperkingen kennen?
En in welke mate hebben kinderen en
jongeren met een mentale beperking een
unieke persoonlijkheid, net als iedereen?

Link met opvoeding en gedrag
We willen ook onderzoeken hoe temperament een
rol speelt in het gedrag van kinderen en jongeren
met een mentale beperking, al dan niet met
Downsyndroom, en hoe ouders hier het beste op
kunnen inspelen.
We zoeken een antwoord op volgende vragen:
Hoe voed je een kind op met een
mentale beperking én een uniek
temperament?

We willen ouders van kinderen en jongeren met
een mentale beperking (met en zonder
Downsyndroom) vragen om een aantal
vragenlijsten online in te vullen.
De antwoorden worden anoniem verwerkt en
dienen enkel voor wetenschappelijke studie.
Wilt u ons a.u.b. helpen om de effecten van
temperament en opvoeding op de ontwikkeling
van deze jongeren te leren kennen?

Hoe kan u deelnemen?
Zijn er bepaalde trekken die deze
jongeren kwetsbaar maken voor het
ontwikkelen van emotionele en
gedragsproblemen?

Zijn er bepaalde trekken die deze
jongeren extra weerbaar maken in
hun ontwikkeling?

Wij willen aantonen dat kinderen en jongeren
met een mentale beperking of Downsyndroom
UNIEKE kinderen zijn net als iedereen.
Om een antwoord op deze vragen te krijgen,
willen we graag een brede waaier van
temperamentstrekken onderzoeken bij
Vlaamse en Nederlandse kinderen en jongeren
die opgroeien met een mentale beperking, al
dan niet met een diagnose Downsyndroom.

Praktisch

Dit onderzoek is wereldwijd de eerste studie die
deze belangrijke vragen samen wil beantwoorden!

Uw steun en bijdrage zijn voor

Heeft u een kind tussen 6 en 14 jaar met de diagnose Downsyndroom?
Heeft u een kind tussen 6 en 14 jaar met een
mentale beperking?
Stuur 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!
Voor het onderzoek is het belangrijk dat de
diagnose ‘mentale beperking’ bij uw kind officieel is vastgesteld.
Indien u moeilijk toegang hebt tot internet en toch wil deelnemen
aan dit onderzoek, contacteer dan Joke op 0485/10.43.02.

dit onderzoek bijgevolg onmisbaar!

Alvast hartelijk dank!

