
De OJKO nieuwsbrief #6. 
Beste lezer,

Dit is alweer de 6e nieuwsbrief van het OJKO - Project. Door middel van deze nieuwsbrief

willen we u op de hoogte te houden van alle nieuwtjes rond het OJKO-Project: Opvolgen

van Jonge Kinderen met een Ontwikkelingsvertraging. Deze nieuwsbrief is gericht aan alle

deelnemers aan het project: ouders, gezinnen, begeleiders, medewerkers van

specialistische centra en ook voor andere belangstellenden. Kent u iemand die ook

interesse heeft in de nieuwsbrief? Stuur de brief dan gerust door. Wilt u graag een PDF

versie van de nieuwsbrief ontvangen, bijvoorbeeld voor het doorsturen naar uw collega’s,

mail ons dan gerust via: ojko@rug.nl. U kunt de nieuwsbrief ook bekijken op:

www.ojko.be/nieuws/

 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

- Facts and figures

- Infographics: 2 studies naar ouder-kind interactie samengevat

- Bedankt!

- Agenda en Events

- Tip: podcastserie over levend verlies

 

We wensen u veel leesplezier

 

Namens het hele OJKO-Team: Bea, Annette, Ines, Ann en Marleen

Facts and figures OJKOproject



Infographics: 2 studies naar ouder- kind
interactie samengevat
In kader van haar doctoraatsonderzoek en het OJKO-project voerde Ines Van Keer twee

studies uit naar de interactie tussen ouders en hun kind. Ze vertaalde het onderzoeksopzet

en de resultaten van elke studie in een infographic! Met vragen over deze studies kan je

terecht bij: ines.vankeer@kuleuven.be

mailto:ines.vankeer@kuleuven.be




Bedankt!
In deze nieuwsbrief willen we de kans grijpen om Gertruud, Kristien, Minou en Willeke te

bedanken voor hun inzet voor het OJKO-project, we wensen hen veel succes in hun

nieuwe uitdagingen! Graag willen zij ook u, de ouders en professionals die zich zo hard

inzetten voor dit project, bedanken!



Agenda en Events
6 - 9 augustus 2019 - IASSIDD World Congress in Glasgow
(http://www.iassidd2019.com/)

Het thema dit jaar voor de IASSIDD conferentie was ‘Future4all’. IASSIDD staat voor
International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental
Disabilities (https://www.iassidd.org/).

Ann presenteerde de voorlopige resultaten van haar studie rond communicatieve
vaardigheden aan een groep jonge onderzoekers op de ‘Early Career Researchers
Meeting’ van de Special Interest Research Group PIMD
(https://www.iassidd.org/profound-intellectual-and-multiple-disabilities/). Verder werd
OJKO vertegenwoordigd in een symposium rond gezinnen, waar Ines de resultaten
van haar interviewstudie toelichtte.

Tip: podcast over levend verlies
Edith Raap en Odet Stabel maken een podcastserie over levend verlies. Bij levend verlies

gaat het om terugkerende gevoelens van verdriet en rouw als je ouder bent van een kind

met een beperking of chronische aandoening. Edith en Odet spreken met ouders en

hulpverleners en proberen een brug tussen hen te slaan. Hoe ervaren ouders levend

verlies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen? Meer info vind je op:

https://levend-verlies.nl/

Wij willen graag alle sponsors van het OJKO-project van harte bedanken voor het mede

mogelijk maken van dit project:

http://www.iassidd2019.com/
https://www.iassidd.org/profound-intellectual-and-multiple-disabilities/
https://levend-verlies.nl/
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