
MENUKAART ZORGVERSTREKKERS 
JANUARI, MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER 

 

MAART, MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER 

 

Hieronder een overzicht van:  

1. Activiteiten 
2. Materialen 

om het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker (januari) en het Bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker (maart) in de kijker te zetten.  

Enkele belangrijke punten over de materialen:  

• De folders en de filmpjes zijn digitaal ook beschikbaar in andere talen, namelijk:  
o Arabisch 
o Duits 
o Engels 
o Frans 
o Italiaans 
o Pools 
o Roemeens 
o Russisch 
o Spaans 
o Turks 

 
• De affiche kan je laten personaliseren. Jouw logo komt dan op de affiche. Bezorg ons je 

logo en wij bezorgen je je gepersonaliseerde affiche digitaal.  
 

• Drukwerk (folders, meeneemkaartjes en affiches) is gratis en kan je afhalen in:  
o Roeselare 
o Ieper 

Vermeld bij je bestelling waar je het materiaal wil ophalen.  
 
Als je wil dat we je pakketje per post toesturen, dan rekenen we hiervoor 
verzendingskosten aan:  
 

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

 
• Uitleningen (roll-up banners en L-staanders) zijn gratis en kan je ook afhalen in Roeselare 

of Ieper. Uitleningen worden niet per post verstuurd.  

Achteraan deze menukaart vind je een bestelformulier. Vul het in en bezorg het via 
joke@logomiddenwvl.be, of bel naar Joke via 051/23 17 44. 

mailto:joke@logomiddenwvl.be


1. ACTIVITEITEN 

Huisartsenproject  

Het huisartsenproject is beschikbaar voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en 
Borstkanker, niet voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het project richt zich op 
vrouwen die minstens 4 jaar niet meegedaan hebben aan het Bevolkingsonderzoek.  

Een proefproject van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) toonde aan dat er aanzienlijk 
meer vrouwen deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker als ze hiervoor ook door hun 
huisarts worden uitgenodigd. De vrouwen ontvingen bij de algemene uitnodiging van het 
bevolkingsonderzoek een persoonlijke brief van hun huisarts. Vrouwen die de extra brief 
ondertekend door hun huisarts ontvingen, namen dubbel zo vaak deel aan het 
Bevolkingsonderzoek dan vrouwen uit een controlegroep, die enkel de algemene uitnodigingsbrief 
ontvingen.  

Binnen dit project vertrekt er vanuit het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodiging 
ondertekend door de huisarts naar deze doelgroep.  

Wenst u meer uitleg over dit project, voor je eigen praktijk, voor de huisartsen binnen jouw 
gemeente, of voor de huisartsen binnen jouw kring? Contacteer Joke via joke@logomiddenwvl.be 
of via 051/23 17 44. 
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2. MATERIALEN 
 

Folder  

Deze folder geeft antwoord op de meest gestelde vragen over het Bevolkingsonderzoek.   

Geef een folder mee met je doelgroep. 

Digitaal zijn ook vertalingen beschikbaar.  

 

Meeneemkaartje 

Nieuw: Meeneemkaartje, met op de achterzijde het verloop van het 
Bevolkingsonderzoek.  

Geef een meeneemkaartje mee met je doelgroep. Of leg ze in de 
wachtzaal. 

 

Affiche  

Hang een affiche op.  

Het formaat is A3.  

Bezorg ons je logo en we kunnen de affiche voor je personaliseren. Je krijgt 
de affiche dan digitaal in je mailbox.  

 

 

Artikel  

Plaats in januari (baarmoederhalskanker) en/of maart (dikkedarmkanker) een artikel in je 
nieuwsbrief of op de website. Vraag bij ons een voorbeeldartikel op. Wil je graag je 
gepersonaliseerd deelnamecijfer voor jouw gemeente erbij? Vraag ons naar je cijfer.   

 

Facebookberichten 

Publiceer een aantal Facebookberichten om je publiek te informeren 
over het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.  



 

Facebook-omslagfoto 

Gebruik de Facebook-omslagfoto tijdens de maand 
januari (baarmoederhalskanker) en/of maart 
(dikkedarmkanker).  

 
Cartoon 

Gebruik de cartoon om aandacht te trekken naar je artikel, naar een pancarte op 
de balie …  

 

 

Filmpjes 

Er zijn verschillende filmpjes beschikbaar:  

o Het animatiefilmpje toont wat het 
bevolkingsonderzoek is, wie ervoor in aanmerking 
komt en hoe het onderzoek verloopt. Het filmpje over 
baarmoederhalskanker duurt 4’05”. Dat over dikkedarmkanker duurt 3’38”. 

o Een filmpje met meer uitleg over het uitstrijkje. Dit filmpje duurt 2’25”.   
o Een filmpje met meer uitleg over het stoelgangstaal. Dit filmpje duurt 2’15”.  

Je kan de filmpjes gebruiken op je eigen website, tijdens een presentatie of een activiteit over het 
Bevolkingsonderzoek. 

Er zijn ook vertalingen beschikbaar.  

 

Presentatie in lus 

Een presentatie van enkele dia’s, die het verloop van het Bevolkingsonderzoek toelicht. Laat de 
presentatie in lus afspelen op je schermen.  

 



Pancarte voor wachtzaalschermen en tv-kanalen 

De digitale pancarte met het campagnebeeld van het 
Bevolkingsonderzoek kan je projecteren op een 
scherm. Op de pancarte lees je de basisinformatie 
over het Bevolkingsonderzoek. Het campagnebeeld, 
de slogan: 'Wij doen het. En wat doe jij?' en de 
verwijzing naar www.bevolkingsonderzoek.be 
herinneren aan het belang van een vroege opsporing 
van de ziekte.  

 

E-mailbanner  

Maak gebruik van de e-mailbanner in je communicatie naar 
je publiek.  

o Voeg de url naar de pagina van het Bevolkingsonderzoek toe: 
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/ 

o https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/  

 

Websitebanner 

Plaats een banner over het Bevolkingsonderzoek op 
je website.  

 

Quiz 

Integreer een wedstrijdelement in je publicaties, door gebruik te maken van onze  quizvragen. We 
bezorgen je de vragen en bijhorende antwoorden.  

 

http://www.bevolkingsonderzoek.be/
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/


Roll-up banner 

Maak duidelijk dat je volop inzet op het Bevolkingsonderzoek. Plaats een roll-up 
banner op een zichtbare plaats.   

Leen een roll-up banner gratis uit. Geef door vanaf en tot wanneer je de roll-up 
banner wil uitlenen. Wees er snel bij, de voorraad is beperkt.  

De roll-up banner kan je ophalen in Roeselare of Ieper. We nemen contact op om 
praktisch af te spreken.  

 

 

 

 

 

L-staanders  

Geen plaats om een roll-up banner te plaatsen, of een affiche op te 
hangen? Leen één of meerdere van onze L-staanders uit. We hebben er in 
A3- en A4-formaat beschikbaar. We steken er alvast een affiche voor je in. 
Bezorg ons je logootje en we personaliseren je affiches zelfs.  

Zet de staander op een zichtbare plaats, zoals op een balie of een tafeltje.  

Leen de staanders gratis uit. Geef door vanaf en tot wanneer je de 
staanders wil uitlenen. Wees er snel bij, de voorraad is beperkt. De 
staanders kan je ophalen in Roeselare of Ieper. We nemen contact op om 
praktisch af te spreken. 

 

  



Bestelformulier  

Januari   
baarmoederhalskankermaand  

Maart 
dikkedarmkankermaand 

 
 

Naam praktijk: ………..……………………….………………………………………………………… 

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

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

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

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

Volgende materialen wens ik gratis te ontvangen (aantallen invullen): 

 Baarmoederhalskanker Dikkedarmkanker 

Aantal folders:   

Aantal meeneemkaartjes:   

Aantal affiches:   

 

Volgende materialen wens ik gratis digitaal te ontvangen (zet een kruisje): 

 Baarmoederhalskanker Dikkedarmkanker 

Artikel voor onze website/infoblad    

Facebookberichten   

Facebook-omslagfoto   

Cartoon   

Filmpjes   

Presentatie in lus   

Pancarte voor wachtzaalschermen en tv-
kanalen 

  



E-mailbanner   

Websitebanner   

Quiz   

Vertaalde folder en filmpjes   

 
Ik wil graag volgende uitleenmaterialen:  

 Baarmoederhalskanker Dikkedarmkanker 

Ik wil een roll-up banner gratis ontlenen voor 
volgende periode:  

  

Ik wil L-staanders gratis ontlenen (aantal, 
formaat, al dan niet gepersonaliseerd en 
periode invullen):  

  

 

Scan dit formulier en/of stuur een mailtje met de gewenste materialen 
naar joke@logomiddenwvl.be. Of bel naar 051/23 17 44.  
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