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Beste ouders,
Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
brengen van de vorderingen van het STAP
Project. Het project is op dit moment in volle
gang. We kunnen u dan ook nog geen
informatie geven over de uitkomsten van het
onderzoek. Wel kunnen we aangeven hoe het
tot nu toe gaat met het project.

de kinderen, over de opvoeding en enkele
vragen over de achtergrond van het gezin.

Aanmeldingen

Meetronde 2

Op dit moment zijn er 179 aanmeldingen voor
het STAP Project. Van deze kinderen zijn 114
kinderen te vroeg geboren en 65 kinderen zijn
op tijd geboren. We verwachten dat we in het
voorjaar van 2012 voldoende aanmeldingen
hebben, zodat we kunnen stoppen met de
werving.

De tweede meetronde vindt plaats wanneer de
kinderen 1½ jaar oud zijn. Meetronde 2 bestaat
behalve het invullen van een vragenboekje ook
uit een bezoek aan de Universiteit Utrecht.
Tijdens dit bezoek voeren de kinderen
computertaakjes uit (het kijken naar plaatjes op
een computerscherm) en spelen ze samen met
hun moeders met allerlei speelgoed.

Bij de te vroeg geboren kinderen is de verdeling
over het aantal weken zwangerschapsduur als
volgt:
Aantal weken
zwangerschap
32 weken
33 weken
34 weken
35 weken
36 weken

Percentage
9%
8%
16%
27%
40%

Eind september kwamen de eerste ouders met
hun kind bij ons langs voor deze meetronde.
Inmiddels zijn er al 42 kinderen met hun ouders
bij ons langs geweest.
Meetronde 3

Bij de op tijd geboren kinderen is de verdeling
als volgt:
Aantal weken
zwangerschap
37 weken
38 weken
39 weken
40 weken
41 weken

Als we van alle ouders de boekjes terug hebben
(naar verwachting in het voorjaar van 2012),
kunnen we gaan beginnen met het verwerken
van alle gegevens.

Percentage
3%
8%
38%
41%
8%

De derde meetronde vindt plaats wanneer de
kinderen 2 jaar zijn geworden. Voor de eerste
kinderen zal dit in maart 2012 zijn. Ook bij deze
meetronde is het de bedoeling dat er een
vragenboekje wordt ingevuld en dat u weer bij
ons langs komt. We zullen dan aan de hand van
allerlei spelmateriaal gaan kijken wat uw kind
allemaal al wel en nog niet kan.
Tot slot
Tot slot willen wij u hele fijne feestdagen en een
gelukkig 2012 toewensen!
Het STAP onderzoeksteam,

Meetronde 1
Inmiddels hebben 137 ouders het vragenboekje
van meetronde 1 ingevuld toen hun kind 12
maanden oud was. In dit vragenboekje stonden
vragen over de ontwikkeling en het gedrag van
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