
Datum (dag/maand/jaar): 

 

Handtekening: 

 

 

 

Het volgende gedeelte moet ingevuld worden door de ouder/verzorger van de 

jongere, wanneer hij/zij jonger dan 16 jaar is. 

  Ik geef het onderzoeksteam van Face IT voor jongeren toestemming om 

telefonisch contact op te nemen met mijn kind, om het onderzoek verder met 

hem/haar te bespreken. 

Naam ouder/verzorger: 

 

(Mobiel) telefoonnummer ouder/verzorger: 

 

Datum (dag/maand/jaar): 

 

Handtekening ouder/verzorger:  

  

 

 

www.faceitvoorjongeren.nl 

 



 

Wat leuk dat je even de tijd neemt om deze folder te lezen! We willen je 

vragen of je mee wilt doen aan het Face IT voor jongeren onderzoek, maar 

eerst zullen we er wat meer over vertellen. Dit onderzoek is bedoeld voor 

adolescenten met een zichtbare aandoening die daardoor problemen kunnen 

ervaren. De oorzaken van die zichtbare aandoening kunnen heel verschillend 

zijn. Deze kunnen aangeboren zijn en/of het gevolg zijn van een 

huidaandoening, een trauma, een ziekte of een medische behandeling.  

Waar gaat het onderzoek over? 

Dit onderzoek gaat over Face IT voor jongeren, een in Engeland ontwikkelde 

online psychologische interventie voor jongeren met zichtbare aandoeningen. 

We doen dit onderzoek bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, die een 

zichtbare aandoening hebben. Deze jongeren hebben regelmatig te maken 

met lastige sociale situaties, zoals aangestaard worden of vragen krijgen over 

de aandoening. Sommige jongeren ontwikkelen hierdoor psychosociale 

problemen. Met behulp van de 8 sessies van Face IT voor jongeren leren deze 

jongeren vaardigheden waarmee hun emotionele weerbaarheid kan worden 

versterkt.  

Waarom zou je meedoen? 

Door mee te doen aan dit onderzoek help jij ons bij het testen van een 

interventie die mogelijk bijdraagt aan het verbeteren van de emotionele 

weerbaarheid van jongeren met een zichtbare aandoening. Er is op dit 

moment weinig kennis over hoe wij jongeren met een zichtbare aandoening 

het beste kunnen ondersteunen in de psychosociale problemen die zij tegen 

kunnen komen. Door Face IT voor jongeren te onderzoeken, hopen wij een 

manier te vinden om jongeren met een zichtbare aandoening te kunnen  

 

 

ondersteunen op een manier die bij hen past. Met jouw deelname zou jij 

jongeren met een zichtbare aandoening in de toekomst dus kunnen helpen.  

Wat wordt er van je verwacht? 

Wanneer je besluit om mee te doen zal je gevraagd worden om een aantal 

activiteiten voor het onderzoek te doen. De activiteiten voor het onderzoek 

bestaan uit het invullen van vragenlijsten op drie momenten, in week 1, week 

13 en week 25. De helft van de groep zal Face IT voor jongeren volgen. Je 

deelname aan het onderzoek duurt 25 weken.  

Wat moet je doen als je vragen hebt? 

Heb je nog vragen of wil je aangeven dat je meer informatie wilt over 

deelname  aan het onderzoek, kun je ons altijd bellen. Het telefoonnummer is 

(010)-7037251. Mailen kan ook naar face.it.voor.jongeren@erasmusmc.nl. 

Stuur je liever een appje? Dan kun je ons bereiken op 06-30758351. Ook kan je 

de antwoordstrook invullen en opsturen naar het volgende adres (een 

postzegel is niet nodig). 

 Erasmus MC – Sophia 

 KP-gebouw 

 t.a.v. mw. Marije van Dalen/KP-2841 

 Antwoordnummer 55 

 3000 WB Rotterdam 

 

Groeten, 

Het Face IT voor jongeren onderzoeksteam 

 

 

Antwoordkaart 

  Ik geef het onderzoeksteam van het Face IT voor jongeren onderzoek 

toestemming om telefonisch contact met mij op te nemen om het onderzoek 

verder met mij te bespreken. 

Mijn contactgegevens zijn: 

Naam jongere: 

 

Geboortedatum jongere (dag/maand/jaar): 

 

(Mobiel) telefoonnummer jongere: 

 

Emailadres jongere: 

 

Adres waar meer informatie naartoe gestuurd mag worden: 

Straat en huisnummer: 

 

Postcode en woonplaats: 

 

Beste contactmoment (dagen en tijden): 

 

 

Vergeet niet de achterkant van deze antwoordkaart in te vullen! 


