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Jong geleerd ... is oud gedaan
Deze nieuwsbrief is voor jullie en jullie
jonge (geleerde) kindjes. Want wat zijn
we blij met jullie (geleerde) kleintjes. Op
zo’n jonge leeftijd al onderzoek doen!
In deze tweede uitgave van “Jong geleerd” vertellen we jullie graag wat we
door jullie hulp te weten zijn gekomen
en wat wij nog meer doen. Weet jij
bijvoorbeeld al wat een eyetracker is en
hoe een eyetracker werkt? Wist je dat

baby’s emoties kunnen herkennen enkel
op basis van bewegingen? En dat we ook
onderzoek doen in het buitenland?
Dit en nog veel meer kun je lezen in deze
editie van Jong geleerd. Ken je ons nog
niet en ben je benieuwd wat een bezoek
bij ons inhoudt? Kijk dan op de achterkant van deze nieuwsbrief!
Veel leesplezier,
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Wil je meedoen aan
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Wat is eigenlijk eyetracking?
Veel methodes die we voor het onderzoek met jonge kinderen gebruiken
meten aandacht. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, zoals
met een eyetracker. Maar wat is eyetracking nou eigenlijk precies en wat
betekent het voor uw kind?
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Een eyetracker bestaat uit
een speciale camera.
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Deze camera zoekt de pupil
van het kind met behulp van
infrarood licht.
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Op deze manier worden filmpjes
gemaakt van het kijkgedrag van
het kind.

blikrichting
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infrarood projector
camera
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Zo kan de computer berekenen
waar het kind naar kijkt.

Een eyetracker is een apparaat dat de oogbewegingen van uw kind heel
nauwkeurig meet, terwijl uw kind bijvoorbeeld naar een filmpje kijkt.
De meetapparatuur is ingebouwd in een computerbeeldscherm: daar zit
namelijk een infraroodcamera in. Deze filmt de ogen van het kind en neemt het
kijkgedrag op. Vervolgens onderzoeken wij hoe het kind de gebeurtenissen op
het scherm met zijn of haar blik volgt en hoeveel aandacht er aan bepaalde aspecten van het filmpje besteed wordt. Voordat de computer de oogbewegingen
kan meten, moet die eerst weten hoe de ogen van het kind eruit zien wanneer
hij of zij naar verschillende plekken op het computerscherm kijkt. Daarom begint het experiment met op het scherm bewegende rondjes. Als kinderen de
rondjes volgen, dan heeft de computer binnen één tot twee minuten voldoende
geleerd. Hierna begint het eigenlijke onderzoek waarbij wij een aantal korte
filmpjes laten zien. Met behulp van een eyetracker kunnen we er bijvoorbeeld achter
komen hoe kinderen handelingen van andere mensen waarnemen en verwerken.

Wist je dat we ook onderzoek doen in
het buitenland?
buite
tenland?
Ivoorkust (Afrika)
Bonnie Brett - Postdoc in het Developmental Psychobiology
Lab - heeft zojuist de dataverzameling van een studie aan de
Ivoorkust (Afrika) afgerond. In deze studie wordt onderzocht
of probiotica (de goede bacteriën die de darmgezondheid
bevorderen) de groei en cognitieve ontwikkeling van jonge
kinderen positief kunnen beïnvloeden. Eerder onderzoek
laat namelijk zien dat de darmbacteriën een grote rol spelen in de ontwikkeling van het brein en het immuunsysteem
en dat ze zelfs het gedrag kunnen beïnvloeden. Momenteel
zijn de onderzoekers hard aan het werk om de gegevens
te analyseren. Als blijkt dat de probiotica gunstige effecten
hebben, dan biedt dit een goedkope en makkelijke manier
om de ontwikkeling van kinderen in ontwikkelingslanden
te bevorderen. De probiotica (Yoba) wordt namelijk door
een stichting geproduceerd speciaal voor gebruik in deze
landen. Ook hopen we Bonnie’s onderzoeksteam volgend
jaar voor een bezoek te mogen verwelkomen bij de Radboud Universiteit, om deze cross-culturele uitwisseling voort
te zetten!
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Filipijnen
Afgelopen zomer ging Rowena
a Garcia, onderzoeker bij het
Language Development departtment, naar Manilla op de
Filipijnen. Hier ging ze op bezo
oek bij kinderdagverblijven en
scholen om de taalvaardigheid van 3 tot 7 jarigen te testen.
Ze maakte ook opnames van interacties tussen ouders en
kinderen in hun thuissituatie. Ro
owena bestudeert hoe
kinderen de taal Tagalog leren. Deze taal verschilt enorm
van het Engels en Nederlands. Door verschillende talen te
bestuderen, hopen we beter te begrijpen hoe het universele
fenomeen van taalontwikkeling
g in zijn werk gaat!

Mexico & Papoea-Nieuw-Guinea
Marisa Casillas (Language Development Department,
MPI) heeft in twee inheemse landbouwgemeenschappen
onderzocht hoe kinderen taal leren: in Mexico en in Papoea-Nieuw-Guinea. In beide gemeenschappen verbouwen gezinnen hun eigen voedsel en wonen ze als groep ver
weg van de stad. Tijdens het opgroeien horen deze kinderen
niet alleen hun ouders praten, maar ook hun broers, zussen,
neven, nichten, ooms, tantes en grootouders! Casillas en haar
collega’s hebben speciale geluidsrecorders gebruikt om te
meten hoeveel spraak de kinderen thuis op een gemiddelde
dag horen. Ze kwamen erachter dat er niet vaak rechtstreeks
tegen de kinderen wordt gesproken (slechts 3 - 3,5 minuten
per uur). Maar ondanks deze lage hoeveelheid kindgerichte
spraak is het zo dat de kinderen van beide gemeenschappen
belangrijke mijlpalen zoals brabbelen, eerste woordjes en
eerste zinnen rond dezelfde leeftijd als Nederlandse kinderen
bereiken. Kinderen zijn dus echt geweldige taalleerders!

Nieuwe onderzoeken!
SMILEY

In november 2019 zijn we een nieuw
onderzoeksproject gestart: het SMILEY
onderzoek. SMILEY staat voor Study of
MIcrobiota and Lifestyle in the Early Years.
In dit onderzoek staat zowel het welzijn
van de moeder als van de baby centraal.
We weten dat bij moeders de emoties
rondom de zwangerschap en de periode
na de geboorte kunnen schommelen. Wat
we niet weten is hoe dat is gerelateerd aan
de leefstijl (zoals slaap en voeding) en de
gezondheid van de moeder. Juist dat gaan
we in dit onderzoek bekijken, ook omdat
dit erg belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling van de baby. We gaan dit op verschillende vernieuwende manieren doen,
onder andere met behulp van vragenlijsten en door te kijken naar
darmbacteriën.

Bent u minder dan 20 weken zwanger en lijkt
het u leuk om mee te doen aan dit onderzoek? Meld u dan aan bij het Baby & Child
Research Center voor meer informatie over
het SMILEY onderzoek.
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Flyer WeAct studie staand A5

Heeft u een kind in de leeftijd van 10 tot 18
maanden? Dan kunt u meedoen met onze
Wekelijkse Activiteiten (WeAct) studie. In
deze studie kijken we naar de omgeving
waarin kinderen opgroeien. De WeAct
studie wordt gedaan door middel van een
online vragenlijst. Als u mee wilt doen,
hoeft u dus alleen een vragenlijst voor ons
in te vullen. Dit kan via de volgende link:
https://www.babyandchild.nl/direct-meedoen

Baby’s herkennen emoties op
basis van bewegingen
Uit eerder onderzoek blijkt dat baby’s op de emotionele gezichtsuitdrukkingen van
andere mensen reageren door hun gezichtsspieren op dezelfde manier te gebruiken.
Een blij gezicht van een ander zorgt er bijvoorbeeld voor dat de spieren in de
wangen van de baby (die we dus gebruiken bij het lachen) worden geactiveerd.
Maar doordat baby’s zo klein zijn en nog lang niet rechtop kunnen zitten, kunnen ze
niet altijd de gezichten van andere mensen zien. Om toch de emoties van anderen af
te kunnen lezen, moeten zij de nodige informatie dus ergens anders vandaan halen
– bijvoorbeeld uit de bewegingen van andere mensen. En dat is precies wat er in deze
studie werd onderzocht. Door met elektromyografisch onderzoek, zogeheten EMG, de
(voor het menselijk oog onzichtbare) activiteit van gezichtsspieren te meten, hebben de
onderzoekers gevonden dat baby’s van 11 maanden oud op blije bewegingen reageren
met activatie van de wangspieren, en op boze bewegingen juist met activatie van spieren
bij de wenkbrauwen (die we gebruiken om te fronsen). Oftewel, met een leeftijd van
slechts 11 maanden kunnen baby’s al emoties aflezen, enkel op basis van bewegingen!
Addabbo, M., Vacaru, V.S., Meyer, M., & Hunnius, S. (2020). “Something in the way you
move”: Infants are sensitive to emotions conveyed in action kinematics. Developmental
Science, 23:e12873.

Op bezoek bij het BRC

1. We heten jullie van

2. We leggen uit wat

3. We doen een kort

4. We bedanken jullie

harte welkom

we gaan doen

onderzoekje

met een cadeautje
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