
MOVE YOUR M!ND  

ENGAGE YOUR BRAIN 

Kan bewegen je helpen om je  

mentaal beter te voelen? 

CONTACT 
 

Wil je graag meer weten over dit  

onderzoek of heb je vragen? 

 

Contacteer ons dan op  

engage@kuleuven.be 

 

Of kijk op onze website 

www.youthintransition.be 

 

 

ENGAGE  

Een onderzoek naar de 

onderliggende               

mechanismen van      

mentale kwetsbaarheid 

en de effecten van         

fysieke activiteit hierop. 

Goedgekeurd door de Ethische Commissie    

Onderzoek UZ/KU Leuven, S62702 

DOE MEE AAN DIT  

ONDERZOEK! 



WAT IS HET ENGAGE  

PROJECT? 

 

Heb je je ooit al afgevraagd hoe jouw 

voorgaande ervaringen invloed hebben 

op je dagelijks leven? Jouw ervarin-

gen, zowel positief als negatief, kun-

nen bepalen wat je voelt, hoe je met 

anderen omgaat en hoe je naar de we-

reld kijkt. In dit onderzoek willen we na-

gaan welke ervaringen bijdragen tot 

het ontwikkelen van mentale klachten 

tijdens de jongvolwassenheid. Daar-

naast willen we onderzoeken of bewe-

ging een positieve invloed heeft op de 

onderliggende mechanismen die ons 

meer kwetsbaar maken voor het ont-

wikkelen van mentale klachten.  

DEELNAME AAN DE STUDIE 

We zijn op zoek naar jongvolwassenen 

tussen 16-24 jaar die willen  deelnemen 

aan deze studie. 

Een deelname bestaat uit een kennis-

makingsgesprek en twee sessies van 

max. 3,5 uur. Omdat we geïnteresseerd 

zijn in het effect van fysieke activiteit op 

de geestelijke gezondheid, zal je een 

korte inspanningstaak uitvoeren. Verder 

zullen we beelden maken van jouw her-

senen met een MRI toestellen. We zul-

len ook met EEG kijken hoe jouw herse-

nen reageren als je naar foto’s kijkt. De-

ze methodes zijn helemaal niet schade-

lijk voor je gezondheid. Daarnaast zal je 

een experimentele taak uitvoeren en en-

kele vragen beantwoorden n op een ta-

blet. Tot slot zal je kunnen rondlopen in 

een virtual reality omgeving. 

BELANGRIJK OM TE    

WETEN 

• Voor deelname is jouw toestem-

ming - en wanneer <18 jaar - de 

toestemming van een ouder/

voogd nodig. 

• Deelname aan het onderzoek is 

volledig vrijwillig en kan op elk 

moment stop gezet worden. 

• Elke sessie gaat door in het UZ 

Leuven, Gasthuisberg 

• Elke deelnemer krijg een ver-

goeding van 30 euro per sessie, 

dus 60 euro in totaal 

• Alle resultaten van het onder-

zoek vallen onder de privacywet-

geving en worden anoniem ge-

bruikt en verwerkt. 

 

HET ONDERZOEKSTEAM 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

het Center for Clinical Psychiatry aan 

de KU Leuven. Prof. Dr. Ruud van 

Winkel is de hoofdonderzoeker en 

wordt bijgestaan door Victor          

Mazereel. 


