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Informatie brochure 

BRAVE Babies Studie 

Beste ouders en kinderen, 

Onderzoekers van de Universiteit Leiden onderzoeken de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen in de babytijd. Dit onderzoek vindt plaats in het Kind en Familie Lab van de faculteit 

Sociale Wetenschappen te Leiden en bestaat uit een huisbezoek, een lab bezoek en vragenlijsten. 

Het lab- en het huisbezoek duren elk ongeveer twee uur en de vragenlijsten nemen een half uur 

in beslag. Wij plannen het lab- en het huisbezoek op een datum en tijd welke u en uw kind het 

beste uitkomt.  

Waar gaat het onderzoek over? 

Ons onderzoek is erop gericht te begrijpen hoe kinderen de angstige en /of zelfverzekerde 

reacties van de twee ouders op een vreemd persoon interpreteren en hoe zij hun gedrag hierop 

aanpassen. Door deze vraag te beantwoorden hopen wij beter te kunnen begrijpen welke rol 

vaders en moeders spelen in de wijze waarop kinderen op vreemde personen reageren.  

Hoe ziet het onderzoek eruit? 

Voor dit onderzoek vragen wij beide ouders van de deelnemende kinderen een vragenlijst in te 

vullen. Deze vragenlijst bevat vragen over hoe het met u gaat. De link naar deze vragenlijst 

wordt per e-mail naar u verzonden en duurt ongeveer 30 minuten om in te vullen. Voor dit deel 

van het onderzoek vragen wij beide ouders een online Toestemmingsverklaring in te vullen. 

Vervolgens plannen wij een huisbezoek met het 10 tot 14 maanden oude kind en beide ouders.  

Het huisbezoek bestaat uit twee delen: 

1. De deelnemende ouders worden getraind om de angstige / zelfverzekerde reacties aan de 

vreemde personen te geven. Tijdens deze training zullen wij gebruik maken van video's en 

voorbeelden van angstige / zelfverzekerde reacties. Na het voltooien van de training nemen wij 

de angstige / zelfverzekerde reacties van beide ouders op de testleider op video op.  

De testleider speelt ook vreemde persoon tijdens het lab bezoek.  
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2. Het deelnemende kind voert temperamenttaken en speeltaken met één of beide ouders uit. 

Deze taken worden op video vastgelegd. 

Daarna nodigen wij het 10 tot 14 maanden oude kind samen met één van de ouders uit voor een 

bezoek aan ons Lab van de faculteit Sociale Wetenschappen te Leiden. Het lab bezoek neemt 

ongeveer twee uur in beslag.  

Het lab bezoek bestaat uit drie delen 

1. Het deelnemende kind bekijkt de opgenomen video's van de ouders op een videoscherm. 

2. Het deelnemende kind wordt betrokken bij twee sociale taken. Tijdens deze taken nemen wij de reacties 

van de kinderen op de vreemde persoon in de video's én op een andere vreemde persoon op video op. 

Tegelijkertijd zullen wij, met behulp van mobiele apparaten, de lichamelijke reacties van de 

kinderen (hartslag) meten. De ouders zullen tijdens deze taken in de kamer zijn en achter het 

kind zitten. 

3. Het deelnemende kind voert drie computertaken uit. Deze taken omvatten afbeeldingen van 

menselijke gezichten, waaronder die van de vreemde personen tijdens de sociale taken. Een 

mobiele eye-tracker helpt ons om te zien waar zij op het scherm kijken tijdens deze taken. 

Tussendoor is er tijd voor een pauze.  

Als u meer vragen heeft, zal de testleider deze tijdens het lab bezoek graag beantwoorden.  

Een deel van dit onderzoek bestaat uit de online vragenlijst die door beide ouders, voorafgaand 

aan het lab bezoek, ingevuld dient te worden. Als u de online vragenlijst bij begin van het lab 

bezoek nog niet heeft ingevuld, verzoeken wij u vriendelijk om deze tijdens het lab bezoek alsnog 

in te vullen. 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het onderzoek? 

U kunt deelnemen aan het onderzoek als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

● U en uw partner hebben een kind in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 maanden oud 

● Bij de geboorte van uw kind was er geen sprake van vroeggeboorte en was zijn/haar 

geboortegewicht 2500 gram of hoger 

● Er hebben zich geen ernstige complicaties of problemen met betrekking tot de 

gezondheid voorgedaan zowel tijdens de zwangerschap als direct na geboorte 

● U en uw partner spreken allebei Nederlands of allebei Engels 

● Jullie vullen een online vragenlijst in voorafgaand aan het huisbezoek 

● Uw kind en beide ouders zijn in staat om een eenmalig huisbezoek in te plannen (op een 

doordeweekse dag of in het weekend) 
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● Uw kind en één van de ouders zijn in staat om een eenmalig Lab bezoek in te plannen op 

een doordeweekse dag (faculteit Sociale Wetenschappen in de Universiteit Leiden)  

Wat zijn de risico's? 

Gebaseerd op eerdere ervaringen met deze procedures zijn er geen voorzienbare risico’s of 

gevaren verbonden aan deelname van dit onderzoek.  

Privacy en vertrouwelijkheid  

De deelname aan dit onderzoek is vertrouwelijk. Alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen 

om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op 

de netwerkopslag van de Universiteit en een beveiligde server. Alle bestanden met persoonlijke 

informatie worden beveiligd met een wachtwoord en de harde schijven worden in afgesloten 

kasten op de afdeling opgeslagen. Voor het gebruik van video-opnames voor 

educatie/trainingsdoeleinden, of als presentatiemateriaal vragen wij de ouder om toestemming 

door het Toestemming voor Gebruik van Opnames aan het einde van dit document te ondertekenen. 

Enkel met uw toestemming wordt de video-opname gebruikt. In ieder geval, vindt geen 

koppeling plaats tussen persoonlijke gegevens en de video-opname. In plaats daarvan werken de 

onderzoekers met codenummers voor vertrouwelijkheid. De informatie die wij van kinderen en 

ouders verzamelen zal op geen enkele manier worden gebruikt om u of uw kind te evalueren. 

Ons onderzoek kijkt naar groepen kinderen die zich op dezelfde manier gedragen en niet naar 

individuele personen. De fysiologische gegevens die in het onderzoek zijn verzameld staan geen 

medische verklaringen en toevalsbevindingen toe op individueel niveau en worden niet door 

onderzoekers geïnterpreteerd. Deelnemers worden geadviseerd om hun huisarts te bezoeken 

voor het geval zij meer willen weten over hun fysieke functioneren.  

Wat zijn mijn rechten? 

Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. Om te kunnen deelnemen is het noodzakelijk 

dat de ouders van het deelnemende kind toestemming geven door het Toestemmingsverklaring 

formulier aan het einde van dit document te ondertekenen.  

Kan ik stoppen wanneer ik wil? 

Ja. Dit betekent dat ouders op elk moment kunnen stoppen met deelnemen aan het onderzoek 

zonder een verklaring te hoeven geven. Ook kunt u zich op elk moment terugtrekken tijdens de 

taken en ná deelname door een e-mail te sturen naar Dr. Evin Aktar (e.aktar@fsw.leidenuniv.nl).  

 

 

mailto:e.aktar@fsw.leidenuniv.nl


BRAVE ID:_______ 
 

 4 

Wat is de vergoeding voor deelname? 

Deelnemende families ontvangen 40 euro als compensatie voor deelname aan het onderzoek. 

Daarnaast worden alle reiskosten van en naar het lab van de faculteit Sociale Wetenschappen 

vergoed.  

Wie betaalt er voor het onderzoek? 

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek. 

Vragen of opmerkingen 

De testleider beantwoordt graag al uw vragen gedurende het bezoek aan het lab en tijdens het 

huisbezoek.  

Voor andere vragen en voor het rapporteren van een klacht over dit onderzoek kunt u contact 

opnemen met de hoofdonderzoeker: Dr. Evin Aktar (071-5275228, e.aktar@fsw.leidenuniv.nl). 

Voor het rapporteren van een ethisch conflict die niet met de hoofdonderzoeker kan worden 

opgelost, kunt u contact opnemen met Ethische commissie van de afdeling Psychologie van de 

universiteit Leiden: Prof. Bernet Elzinga (071-5273745, Elzinga@fsw.leidenuniv.nl). 

 

Bij voorbaat danken wij u voor deelname aan dit onderzoek. We hopen dat u geïnteresseerd bent 

in ons onderzoek en graag deel wilt nemen aan de BRAVE Studie. 

Namens het onderzoeksteam,  
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