Heb jij een psychose meegemaakt?
Ben je 28 jaar of jonger? En bereid jouw verhaal te delen
met als doel te komen tot een positievere beeldvorming
over het leven van jongeren met een verhoogde mate van

Psychose Gevoeligheid?
Dan zijn wij (Janssen*) op zoek naar jou!
Heb jij in het verleden last gehad van een psychotische ervaring? Wil jij leeftijdgenoten
adviseren hoe ze beter met een dergelijke situatie om kunnen gaan? En vind je het
belangrijk om tegengeluid te bieden aan de veelal negatieve publiciteit, vooroordelen
en foutieve informatie, die helaas regelmatig over psychoses in de media verschijnen?
Dan zijn wij op zoek naar jou voor een bijzondere campagne gericht op, voor
en door jongeren! Door deel te nemen aan deze campagne krijg je de unieke
kans om creatief mee te denken bij het schrijven en maken van een korte (fictie)
film en zo je ervaringen te delen en uit te leggen. Thema’s die aan bod zullen
komen in de campagne zijn: ‘hoop’, ‘liefde’ en ‘mogelijkheden’. Ook ná een
psychose kun en wil je immers zoveel mogelijk meedoen met het gewone leven!
Mail naar ikdoemee@fuse-communication.com en omschrijf in een paar zinnen wie
je bent, waarom je mee wilt doen en wanneer je last hebt gehad van je psychose(s).
Vergeet ook niet je Naam, Adres, Woonplaats-gegevens en geboortedatum te
vermelden. Per e-mail ontvang je vervolgens uitgebreide informatie over deze
publiekscampagne en zullen we een aantal jongeren uitnodigen voor een kennismaking.

Je gegevens worden uitsluitend voor deze campagne gebruikt en uitsluitend beheerd door het bedrijf Fuse**, het
communicatiebureau wat Janssen bij het maken van deze campagne ondersteunt. Jouw gegevens worden bewaard
zolang de campagne duurt. Als het project is afgelopen zal Fuse jouw gegevens vernietigen. Als jij je nu opgeeft
maar je later toch niet meer wil meedoen, kun je altijd stoppen. Fuse zal dan jouw gegevens meteen vernietigen.
*Janssen = Janssen-Cilag B.V.; zie voor meer informatie www.janssennederland.nl
**Fuse = Fuse Communication B.V.; zie voor meer informatie www.fuse-communication.com

