Kinderwens?
Doe mee aan Generation R Next!
Heeft u een kinderwens
of bent u zwanger én woont u
in postcodegebied 3011 t/m 3099
of 3191 t/m 3196?? Doe dan mee
aan Generation R Next!
Een uniek onderzoek
naar toekomstige
ouders en een nieuwe
generatie Rotterdamse
kinderen

We maken extra

3D echo’s!

meer informatie?
www.generationr.nl/next
of 010 704 34 05
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Wat doet Generation R Next?
Generation R Next onderzoekt
de groei en ontwikkeling van een
ation R
Gener
nieuwe generatie Rotterdamse
Next
kinderen. Generation R Next
begint bij toekomstige ouders, het liefst al vóór de zwangerschap.
De kinderen worden in de baarmoeder en na de geboorte gevolgd.
Zo willen we te weten komen waarom zwangerschappen
verschillend verlopen en waarom het ene kind zich anders
ontwikkelt dan het andere. Ook zullen we onderzoeken hoe het
komt dat sommige stellen gemakkelijker zwanger worden en
andere moeilijker of zelfs helemaal niet.

Waarom is dit belangrijk?
Elke zwangerschap en elk kind ontwikkelt
zich op een eigen manier. De één ontwikkelt
zich optimaal, terwijl een ander tegen groei-,
gedrags-, of gezondheidsproblemen aan kan
lopen. Steeds meer blijken omstandigheden
voor en tijdens de vroege zwangerschap
een belangrijke rol te spelen in het beloop
van de zwangerschap en de gezondheid
van het kind. Dankzij Generation R Next
zullen we meer te weten komen over welke
factoren bij toekomstige ouders en jonge
kinderen belangrijk zijn. Uiteindelijk kunnen
we met deze informatie de gezondheid
van toekomstige ouders en hun kinderen
daadwerkelijk verbeteren.

Wat maakt Generation R Next zo bijzonder?
Generation R Next is wereldwijd het eerste onderzoek dat een zó grote groep
toekomstige ouders en hun kinderen zal volgen. Bijna 10.000 vrouwen zullen
al voor en tijdens hun zwangerschap onderzocht worden.

We maken extra

Wij kijken onder andere naar:

3D echo’s!

• Risicofactoren voor vruchtbaarheidsproblemen
en vroege miskramen
• Gezondheid van kinderen na IVF-zwangerschappen
• Oorzaken en gevolgen van een afwijkende groei in
de baarmoeder
• Invloed van de placenta op de gezondheid van kinderen
• Ontwikkeling van te vroeg geboren baby’s

9 weken zwanger

• Ontwikkeling van de hersenen in de allereerste levensfase
en het latere gedrag van kinderen
• Samenstelling van borstvoeding en de ontwikkeling
van astma
• Luchtverontreiniging en de ontwikkeling van kinderen
• Etnische en sociale verschillen in de gezondheid van
Rotterdamse vrouwen

12 weken
zwa

nger

Wat houdt meedoen aan
Generation R Next in?
Generation R Next verzamelt informatie tijdens bezoeken
aan het onderzoekscentrum en door middel van vragenlijsten.
Een bezoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Tijdens zo’n
bezoek verrichten we allerlei metingen bij u en uw
eventuele kind. Voorbeelden van metingen voorafgaand
aan de zwangerschap zijn het opnemen van uw lengte
en gewicht en een foto van uw netvlies.

anger
30 weken zw

Meedoen of meer informatie?
www.generationr.nl/next

Ook verzamelen we lichaamsmateriaal zoals bloed en urine. Tijdens de zwangerschap maken
we 4 keer een 3D echo van uw kind. Ook zullen we u weer meten, een interview houden en
lichaamsmateriaal verzamelen. Uw (mogelijke) partner wordt ook uitgenodigd om mee te
komen voor enkele lichaamsmetingen en een interview. Met welke onderzoeken u mee zult
doen is afhankelijk van of u zwanger wilt worden of al zwanger bent. In het eerste levensjaar
van uw kind verzamelen we de meeste gegevens met vragenlijsten, op 3 momenten in het
eerste levensjaar. Na de zwangerschap kunnen we niet iedereen uitnodigen voor de bezoeken
aan ons onderzoekscentrum. Wanneer we u willen uitnodigen zullen we u benaderen wanneer
uw kind ongeveer 1, 6 en 12 maanden oud is. We zullen dan metingen verrichten bij zowel u als
uw kind. Dit zijn lichaams-, oog-, long- en hartmetingen en ontwikkelingstestjes.

Waarom meedoen?
In de eerste plaats levert u met uw deelname een belangrijke bijdrage aan kennis over een
gezonde zwangerschap en kindertijd. Deze kennis is zeer toepasbaar in de dagelijkse praktijk
en wordt gebruikt door artsen en andere zorgverleners bij het geven van medisch advies.
Ook kan het ouders helpen met het maken van keuzes bij de opvoeding van hun kinderen.
De gezondheid van toekomstige generaties zal hierdoor verbeterd kunnen worden.
Daarnaast leert u ook iets over uw eigen gezondheid, zwangerschap en kind. Relevante
uitslagen van het onderzoek krijgt u uiteraard te horen. Zo nodig brengen we uw arts of
verloskundige op de hoogte.
Deelname aan Generation R Next is geheel vrijwillig en u
kunt op ieder gewenst moment besluiten te stoppen.
Alle onderzoeksgegevens worden uiteraard vertrouwelijk
behandeld, zoals de wet voorschrijft.

Wilt u deze informatie liever in een andere taal lezen?
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

Scheur de kaart af

Ezen informaciók magyar nyelven is elérhetőek www.generationr.nl/next
Niniejsza informacja w języku polskim znajduje się na stronie
www.generationr.nl/next
Scheur de kaart af

Ja, ik wil graag deelnemen aan Generation R Next!
Eén van onze medewerkers zal telefonisch contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.
A.u.b. invullen met blokletters, aankruisen wat van toepassing is.

Naam
Geboortedatum
Straatnaam + huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon vast

Telefoon mobiel

Emailadres

Bent u op dit moment zwanger?
 Nee
 Ja, ik ben ................................. weken zwanger en mijn (verwachte) uitgerekende datum is ......................................................................................................
 Weet ik niet

foto: iris van den broek

Tot ziens bij
Generation R Next!

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

Doet u
ook mee

?!

Meedoen?
U kunt meedoen wanneer u erover denkt om in de komende jaren zwanger te
worden of u nu zwanger bent. Ook moet u woonachtig zijn in postcodegebied 3011
t/m 3099 of 3191 t/m 3196. Aanmelden kan op de volgende manieren:
• Op onze website www.generationr.nl/next kunt u het aanmeldingsformulier invullen.
• U kunt mailen naar generationr@erasmusmc.nl.
Vermeld dan uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.
• U kunt de antwoordkaart in deze folder naar ons opsturen.
Wij zullen u vervolgens telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan zijn wij tevens te bereiken op het
telefoonnummer 010 704 34 05.

Wat is Generation R Next?
Generation R Next is een medisch-wetenschappelijk onderzoek en is opgezet door
het Erasmus MC, Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis en de Erasmus Universiteit
in Rotterdam, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, star-shl diagnostische
centra en BovenMaas prenataal.
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postadres
Erasmus MC - Generation R Next
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
telefoon
010 704 34 05
e-mail
generationr@erasmusmc.nl
website
www.generationr.nl/next
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