Uitnodiging onderzoek:
“De ene dag is de
andere niet”
Noodondersteunend opvoeden
en de opvoedingsbeleving van
ouders van kinderen met een
autismespectrumstoornis
De vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids– en Sociale Psychologie &
de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent zoekt ouders
van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die willen
meewerken aan ons onderzoek naar het dagelijkse opvoedingsproces
en de opvoedingsbeleving van ouders van kinderen ASS.
Het opvoeden van kinderen is voor élke ouder een uitdaging. Als je kind
ASS heeft, brengt dit extra uitdagingen mee. Deze uitdagingen zorgen
de ene dag eerder voor stress en onzekerheid, maar bieden de andere
dag soms ook kansen tot extra ontplooiing en groei. Vanuit een
dynamisch, positief perspectief willen wij de dagelijkse beleving en
veerkracht van ouders met een kind met ASS in kaart brengen.
Met deze studie willen we op de volgende vragen antwoorden zoeken:
Op welke manier beïnvloedt het gedrag of de stemming van een
kind met ASS het dagelijkse opvoedingsgedrag en –beleving van

Hoe kan u deelnemen?
Heeft u een kind tussen 8 en 14 jaar
met ASS?
Wilt u ons helpen om de dagelijkse opvoeding van kinderen met ASS beter te
leren kennen?
We willen ouders van kinderen met ASS
vragen om gedurende één week elke
dag een korte vragenlijst in te vullen
(neemt max. 10 minuten tijd in).
Stuur ons dan een e-mail (Ik wil deelnemen) naar
Lisa.Dieleman@UGent.be

ouders?
Op welke manier beïnvloedt de opvoeding van een kind met ASS
het dagelijks functioneren en emotioneel welzijn van ouders?
Welke invloed heeft het psychologisch functioneren van ouders op
hun opvoedingsgedrag en het gedrag of de stemming van
kinderen met ASS?

Of neem contacteer ons via:
+32 09 264 64 23
Dan nemen wij verder contact op met
u!
Aarzel niet om ons te mailen als u verdere vragen of
opmerkingen heeft.

Alvast hartelijk dank!
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