OuderTeam.nu
Samen voor een sterke start!

Doe mee met
OuderTeam.nu
Het programma ter voorbereiding op ouderschap

[Onderwerp]
Twee
ouders, één team
[Periode]

OuderTeamnu
hsleiden.nl/OuderTeam

Een nieuwe
nieuwe rol
rol
Een
Wat is OuderTeam.nu?
Als je in verwachting bent van een kindje brengt dit veel nieuwe gedachten en
veranderingen met zich mee. Wat verandert er bijvoorbeeld in de relatie met je
partner? Welke dingen zijn belangrijk om met elkaar bespreken om goed
voorbereid te zijn op een baby en hoe vormen jullie samen een goed team voor
jullie kindje? Waarom is een veilige hechting zo belangrijk en wat is belangrijk om
te weten over de ontwikkeling van je baby?
Om meer aandacht te geven aan dit belangrijke onderwerp start de Hogeschool
Leiden een onderzoek naar het programma OuderTeam.nu.

Waarom meedoen?
Het is een leuk programma met leuke, leerzame filmpjes, vragenlijsten en
informatie over ouderschap en kinderen.
• Zitten jullie goed in je vel, dan gaat het ook goed met jullie kind. Een goede
samenwerkingsrelatie tussen partners is de basis voor sterk ouderschap!
• Dit programma laat lange- en korte termijneffecten zien voor ouders en hun
kinderen.
•
•
•
•

•
•
•
•

Slaapgedrag en de sociale & emotionele ontwikkeling van kinderen
verbetert.
Vermindert stress bij vaders en moeders.
Moeders ervaren minder angst en depressies.
Verbetert de onderlinge relatie en het welzijn van ouders.

Jullie leveren een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.
Met deelname aan het onderzoek helpen jullie ook andere ouders in
Nederland.
Jullie ontvangen een digitaal dag/fotoboek.
Er wordt een weekendje weg verloot onder de deelnemers die het onderzoek
hebben afgerond.

Voorbereid zijn

Jij en je partner
Wie kunnen er meedoen?
Verwachten jullie een kindje in mei, juni of juli 2017? Zijn jullie beiden 18 jaar
of ouder? Spreken jullie beiden voldoende Nederlands?
Doe dan mee!
Jullie kunnen als stel gratis meedoen aan dit programma en onderzoek.

Meer informatie?
Zijn jullie enthousiast geworden? Willen jullie meer informatie of hebben jullie
misschien nog vragen over het programma en/of het onderzoek? Kijk dan op onze
website www.hsleiden.nl/ouderteam of neem contact op met ons via
ouderteam@hsleiden.nl.

Samen sterk

