
 
Om deze groep kinderen en jongeren te bereiken, sturen we posters en folders op en geven we graag een presentatie.

Interesse? 
Mail dan naar mario-check@amsterdamumc.nl 

 

Mijn naam is Yentl en ik doe de opleiding HBO duaal.
Tijdens mijn studie en werk heb ik gezien wat het effect is
op kinderen als zij een ouder hebben met psychiatrische
problemen. Hierdoor ben ik geïnteresseerd in het MARIO

onderzoek. Ik hoop bij het MARIO onderzoek meer inzicht te
krijgen in het proces van onderzoek doen en wat mijn rol als

verpleegkundige hierin kan zijn. 
 

Yentl haakt de komende maanden aan bij de
MARIO screeningstudie. Ze stelt zich graag even

voor!

Nu: 
123 inclusies

Via familie/vrienden
33.6%

Via social media
19.8%

Via een GGZ instelling
14.7%

Via flyers/posters
12.1%

Geen antwoord gegeven
11.2%

Via internet
4.3%

Via opleiding/werk
2.6%

Via kenniscentra/patientenvereniging
1.7%

Op zaterdag 19 maart was de landelijke Plusminus dag
met als thema Jeugd en Opvoeding. De medewerkers

van het MARIO onderzoek waren ook aanwezig,
bijvoorbeeld bij de talkshow en met een stand met

informatie over de MARIO screeningstudie. We kijken
terug op een mooie dag waarin veel aandacht is

besteed aan een belangrijk thema. 
 

PLUSMINUS DAG 

Aanmeldingen MARIO screeningsstudie
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Tot 1 december 2023
zoeken we 1500

kinderen tussen de 10
en 25 jaar!

M O O D  A N D  R E S I L I E N C E  I N  O F F S P R I N G  www.mario-project.nl

Heb jij nog ideeën over hoe we onze doelgroep (KOPP van
10 t/m 25 jaar oud) het beste kunnen bereiken? 
Mail dan naar mario-check@amsterdamumc.nl

De MARIO screeningstudie is gericht op het ontwikkelen 
en valideren van een screener (de MARIO-check) om

stemmingsklachten bij kinderen van ouders met 
psychische problemen (KOPP) eerder te kunnen herkennen. 
Deelname bestaat uit het invullen van een online vragenlijst

 (5 min) en een telefonisch interview (20-30 min).

mailto:mario-check@ggzingeest.nl

