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Beste ouders,

Meetronde 3: kinderen 2 jaar oud

Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
brengen van de vorderingen van het STAP
Project. Het project is op dit moment nog in
volle gang.

De derde meetronde vindt plaats wanneer de
kinderen 2 jaar zijn geworden. 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.

Aanmeldingen
De werving is afgerond. Er hebben zich 231
ouders met hun kind aangemeld voor het STAP
Project. Van deze kinderen zijn 127 kinderen te
vroeg geboren en 104 kinderen zijn op tijd
geboren.
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%
11%
19%
24%
37%

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

Percentage
4%
12%
32%
40%
12%

Meetronde 1 : kinderen 1 jaar oud
Ook meetronde 1 is inmiddels afgerond. We
hebben van 223 ouders het vragenboekje
ontvangen. Heel erg bedankt daarvoor!
Meetronde 2: kinderen 1½ jaar oud
Er zijn inmiddels 197
kinderen
met
hun
ouders bij ons langs
geweest
voor
de
computertaakjes en het
spelen met hun moeder. Half november 2012
zullen alle kinderen bij ons langs geweest zijn.

Op dit moment zijn er al 88 kinderen met hun
ouders bij ons langs geweest. Naar verwachting
zijn half mei 2013 alle kinderen bij ons langs
geweest.
Uitkomsten van het onderzoek
We zijn nog druk bezig met het verwerken van
alle gegevens. We kunnen dan ook nog niet veel
zeggen over de uitkomsten van het onderzoek.
Wat we wel hebben gezien, is dat op er op de
leeftijd van 12 maanden geen verschillen zijn
in de ontwikkeling (taal, fijne en grove
motoriek, sociaal gedrag en problemen
oplossen) tussen matig te vroeg en op tijd
geboren kinderen. Over het algemeen laten tot
nu toe alle kinderen een ontwikkeling zien die
past bij hun leeftijd.
Foto’s
Voor het aankleden van de website en
presentaties zijn wij op zoek naar foto’s van
baby’s op de neonatologie afdeling, baby’s
van 12 maanden en peuters van 18 en 24
maanden. Heeft u een leuke, lieve, mooie of
grappige foto van uw kind die wij hiervoor
mogen gebruiken? Stuur de foto dan naar
STAP@uu.nl!
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