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Beste iBerry’s
We brengen jullie via deze nieuwsbrief graag op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen binnen het iBerry onderzoek!
Allereerst delen wij graag met trots mee dat onze tweede meting, the iBerry 
Study 2.0, succesvol is afgerond. Dit hebben wij te danken aan jullie inzet, 
waar wij ontzettend dankbaar voor zijn! 
Daarnaast zijn wij afgelopen zomer gestart met de derde meting van ons 
onderzoek, the iBerry Study 3.0. Op dit moment zijn meer dan 175 
jongeren en hun ouders voor een derde keer langs geweest bij ons op het 
onderzoekscentrum. Ook hebben wij door middel van twee online 
metingen gekeken naar het effect van de COVID-19 pandemie op de 
mentale gezondheid (zie pagina 2 voor de eerste resultaten van deze 
meting). 
In deze nieuwsbrief vinden jullie ook een kijkje in de keuken van het iBerry-
team. Mocht je meer informatie willen over het onderzoek, dan kun je altijd 
contact met ons opnemen! 

met vriendelijke groet, 
het iBerry team
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IN TijdeN vaN covid...
Tijdens de lockdowns konden we niet 
meer met vrienden naar de kroeg 
en veranderden onze slaapkamers 
in werkplekken, klaslokalen en 
rustplekken (over all-inclusive 
gesproken). Naast onze dagelijkse 
routines en bezigheden werd 
ook ons beeld van gezondheid 
overhoop gehaald. Hoewel er aan 
het begin van de COVID-pandemie 
met name gesproken werd over de 
fysieke gevolgen kwam in de loop van 
de pandemie steeds meer oog voor de 
mentale gevolgen. 

Bij de iBerry Study waren we erg benieuwd naar de 
mentale gezondheid van jongeren tijdens 

de lockdowns. Daarom hebben we jullie 
gevraagd om twee extra online vragenlijsten 
in te vullen. Deze vragenlijsten waren een 
herhaling van de vragen die jullie ook 
vóór de pandemie hadden beantwoord 
tijdens jullie eerste bezoek aan ons 

onderzoekscentrum.
In de eerste lockdown (voorjaar 2020) 
hebben 445 jongeren de vragenlijst ingevuld, 

in de tweede lockdown (begin 2021) hebben 
333 jongeren meegedaan. Uit jullie antwoorden 

bleek dat er een verschil was tussen jongeren op 
basis van de antwoorden die zij voor de pandemie 
hadden gegeven.
 

eeN aaNTal BeviNdiNgeN...



Misschien heb je ze wel langs zien komen: 
TikTok-video’s waarin wordt geprobeerd op 
het ritme van een nummer mee te klappen 
zonder geluid. Misschien heb je het zelf ook 
al eens geprobeerd? 
Bij de iBerry Study zijn wij erg benieuwd of 
jullie dit kunnen. Wij starten daarom 
binnenkort het meten hiervan door middel 
van de zogenaamde Fingertapping test. 
Hierbij krijg je een regelmatig ritme te horen 
en wordt je gevraagd om in hetzelfde tempo 
door te blijven tikken nadat het geluid stopt. 
Deze test kan ons informatie geven over 
je motoriek en over je gevoel van ritme 
natuurlijk     . Durf jij het aan om jouw gevoel 
van ritme op de proef te stellen? Tot snel op 
het onderzoekscentrum!

Jongeren die vóór de pandemie meer 
klachten rapporteerden hadden juist 
minder klachten tijdens de lockdowns. 
Jongeren die vóór de pandemie weinig 
klachten rapporteerden hadden tijdens 
de lockdowns juist iets meer stress- of 
depressieve klachten. 
Over het algemeen viel het ons op dat 
de lockdowns niet zorgden voor een 
toename in mentale problemen. Andere 
klachten die we hebben uitgevraagd 
waren hetzelfde gebleven, ondanks de 
verschillende lockdownmaatregelen. 
Daarom hebben we geconcludeerd dat 
veel jongeren goed om gingen met de 
maatregelen, maar hierbij was het wel 
belangrijk om rekening te houden met 
hoe het vóór de pandemie met iemand 
ging!

iBerry 3.0
have you goT The rhyThm?



Veel mensen begonnen tijdens de COVID-pandemie met wandelen. 
Vanwege het sluiten van de horeca en sportscholen, was elkaar buiten 
ontmoeten om een rondje te wandelen de perfecte manier om aan je 
beweging te komen en voldoende sociale contacten te hebben. Wist je 
trouwens dat aan wandelen allerlei gezondheidsvoordelen verbonden zijn? 
Al na 5 minuten wandelen kun je hiervan profiteren! Onder andere je 
creativiteit wordt gestimuleerd. Als je je inspiratieloos voelt of je zit met een

  writers’ block tijdens een belangrijke opdracht, 
dan is een wandeling misschien wel jouw 
wondermiddel!

Wist je dat wandelen ook nog goed 
is voor...

... sterke spieren en botten: je verlaagt de kans op 
osteoporose (botontkalking).

... hart en bloedvaten: dagelijks wandelen verlaagt 
de bloeddruk en het cholesterolgehalte in je bloed; 

tegelijkertijd verbetert het de conditie van je 
hart en bloedvaten.

... de hersenen: wandelaars zijn 
opgewekter en hun geheugen 
functioneert beter.

... de nachtrust: in- en doorslapen lukt beter en 
daarnaast verbetert de kwaliteit van de slaap.

Probeer dus eens een wandeling in je 
dagelijkse schema te verwerken door 
bijvoorbeeld de hond uit te laten, naar de 
supermarkt te wandelen, of vaker de trap 
   te nemen. Wie weet voel jij je ineens 
stukken beter.

waNdeleN,
eeN woNdermiddel?



eeN kijkje op heT 
oNderzoekSceNTrum
Elke week stellen we een doel voor het aantal afspraken

en wordt er heel wat afgevinkt!



ook wordt er veel 
vergaderd, online 
en offline...

en gaan we wel eens op huisbezoek

of gaan we even 
lekker wandelen 
:) (in de pauze, 
natuurlijk)



wil je meT oNS iN coNTacT komeN?

INSTagram: @theiBerrystudy

e-mail: theiBerrystudy@erAsmusmc.nl

TelefooN: 010-703 59 78 (mA-vrij 9:30-18:00)

whaTSapp: 06-34 86 08 13




