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GRIEPVACCINATIECAMPAGNE 

MENUKAART VOOR KINESITHERAPEUTEN 
 

Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar opnieuw extra belangrijk dat de risicogroepen 
zich maximaal laten vaccineren tegen de griep. Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te 
hoog zou worden bij een eventuele nieuwe coronagolf. 

 

‘Laat griep deze winter in de kou staan’ 
 
Deze campagne richt zich op ouderen, zwangere vrouwen en 
chronisch zieken.  
 
Gebruik de campagnematerialen en methodieken om jouw 
patiënten te informeren en sensibiliseren.  
 
Let op: de tekst in de folder is dit jaar licht aangepast. Gebruik 
de folders van vorig jaar niet meer.  
 
 

 

 

 

  

Alle materialen voor de publiekscampagne zijn te verkrijgen via jouw Logo. Bestel je 
materialen online via deze link of print of scan het bestelformulier achteraan deze 
menukaart of neem contact op via: 

Joke Delepierre 
joke@logomiddenwvl.be 

051/23.17.44 
 

mailto:info@logomiddenwvl.be
http://www.logomiddenwvl.be/
https://logomiddenwvl.be/content/inschrijfformulier-logo-midden-wvl-griep-enkel-publiekscampagne
https://logomiddenwvl.be/content/inschrijfformulier-logo-midden-wvl-griep-enkel-publiekscampagne
mailto:joke@logomiddenwvl.be
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Folder  

Deze folder geeft antwoord op de meest gestelde vragen over griep en griepvaccinatie.  

Verstuur de folders naar je risicopatiënten, of leg ze in de wachtzaal.  

Gebruik de folders van vorig jaar niet meer. De tekst is nl. ietwat gewijzigd (verwijzing naar 
COVID). 

De Franstalige versie is digitaal beschikbaar.  

 

Affiche  

Hang een affiche in de wachtzaal. Het formaat is A3. Bestel gratis affiches. 

 

 

 

Digitale pancartes voor schermen 

Gebruik de digitale pancartes voor je wachtzaalscherm en maak zo de griepvaccinatiecampagne 
zichtbaar. We beschikken over een stilstaand beeld en een beeld met animatie.    

 

Artikel voor je website 

Plaats een artikel op je website.  

Publiceer het artikel bij voorkeur in september. Net voor de start van de griepvaccinatiecampagne. 

 

Meest gestelde vragen in klare taal 

We bundelden de 9 meest gestelde vragen, en hun helder antwoord in een document.  

 

Facebookberichten  

Plaats 6 berichten op Facebook.  

mailto:info@logomiddenwvl.be
http://www.logomiddenwvl.be/
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Plaats het eerste bericht bij voorkeur in september. Net voor de start van de 
griepvaccinatiecampagne. 

 

Facebook-omslagfoto  

Gebruik de Facebook-omslagfoto tijdens de griepvaccinatiecampagne. 

 

Twitter-omslagfoto  

Ben je actief op Twitter? Gebruik de Twitter-omslagfoto. 

 

Websitebanners 

Plaats een banner rond de griepvaccinatiecampagne op je 
website. Verschillende formaten beschikbaar. 

 
E-mailbanner  

Gebruik vanaf september de e-mailbanner om je 
patiënten extra te sensibiliseren.  Voeg de url naar de pagina van de griepvaccinatiecampagne 
eraan toe: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-griep.   

 

Wetenschappelijk dossier 

Lees alles over griep en het belang van griepvaccinatie bij gezondheidspersoneel in het 
wetenschappelijk dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle materialen voor de publiekscampagne zijn te verkrijgen via jouw Logo. Bestel je 
materialen online via deze link of print of scan het bestelformulier hieronder of neem 
contact op via: 

Joke Delepierre 
joke@logomiddenwvl.be 

051/23.17.44 
 

mailto:info@logomiddenwvl.be
http://www.logomiddenwvl.be/
https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-griep
https://logomiddenwvl.be/content/inschrijfformulier-logo-midden-wvl-griep-enkel-publiekscampagne
https://logomiddenwvl.be/content/inschrijfformulier-logo-midden-wvl-griep-enkel-publiekscampagne
mailto:joke@logomiddenwvl.be
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Bestelformulier griepvaccinatiecampagne 
kinesitherapeuten 

 

Praktijk/kinesitherapeut: ………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………. 

Tel: ……………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………… 

Bestelling 

Folder – aantal: ……………………………………………………………………………………………… 

Affiche – aantal: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Volgende materialen wens ik gratis digitaal te ontvangen: 

� Folder in het Frans 
� Digitale pancartes voor schermen 
� Artikel voor mijn website 
� Meest gestelde vragen in klare taal 
� Facebookberichten 
� Facebook-omslagfoto  
� Twitter-omslagfoto  
� Websitebanners  
� E-mailbanner 
� Wetenschappelijk dossier 

Terug te sturen naar het Logo, Mandellaan 101, 8800 Roeselare ter attentie van Joke Delepierre of te 
mailen naar joke@logomiddenwvl.be  

We streven ernaar om alle materialen klaar te hebben voor afhaling of verzending tegen 15 
september.  

Drukwerk en uitleningen kan je afhalen na afspraak in Roeselare of in Ieper. Als je wil dat we je 
drukwerk per post toesturen, dan rekenen we hiervoor verzendingskosten aan:  

• Pakketten kleiner dan 350g: € 7,5. 
• Pakketten vanaf 350g: € 15.            

mailto:info@logomiddenwvl.be
http://www.logomiddenwvl.be/
mailto:joke@logomiddenwvl.be
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