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GRIEPVACCINATIECAMPAGNE  

MENUKAART VOOR APOTHEKERS 
 

 

 

 
 

 

 

 

Griepvaccinatiecampagne naar de burger 
 

Deze campagne richt zich op ouderen, zwangere vrouwen en 

chronisch zieken.  

 

Gebruik de campagnematerialen en methodieken om jouw 

patiënten te informeren en sensibiliseren.  
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Affiche  

Hang een affiche uit.  Het formaat is A3. 

Van de folders en affiche mag je via je beroepsvereniging een standaardpakket verwachten.  Wil je 

na het ontvangen het pakket nog extra folders en affiches dan kun je die bij ons bestellen. 

 

Folder  

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

Verstuur de folders naar je risicopatiënten of geef ze gericht tijdens een bezoek aan je apotheek.  

Van de folders en affiche mag je via je beroepsvereniging een standaardpakket verwachten.  Wil je 

na het ontvangen het pakket nog extra folders en affiches dan kun je die bij ons bestellen. 

 

Powerpoint / MP4 voor digitale schermen 

Gebruik de powerpoint / MP4 voor tv-schermen en maak zo de griepvaccinatiecampagne zichtbaar 

in jouw apotheek.  

 

Artikel voor je website 

Plaats een artikel op je website.  

Publiceer het artikel bij voorkeur in september. Dat is vlak voor de start van de 

griepvaccinatiecampagne. 

 

Websitebanner 

Plaats een banner rond de griepvaccinatiecampagne op je website.  

 

Facebookberichten  

Plaats 6 verschillende berichten op Facebook.  

Begin met de eerste bericht bij voorkeur in september. Dat is vlak voor de start van de 

griepvaccinatiecampagne. 

 



 
Logo Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge 

 Ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be  

3 

Facebook-omslagfoto  

Switch je naargelang het seizoen of actualiteit van Facebook-omslagfoto, dan kunnen we je ook 

een Facebookomslagfoto aanbieden om de griepvaccinatiecampagne in de kijker te plaatsen. 

 

E-mailbanner  

Gebruik vanaf september de e-mailbanner om je patiënten extra te sensibiliseren.  Voeg de url naar 
de pagina van de griepvaccinatiecampagne op www.laatjevaccineren.be eraan toe.  Momenteel is 

deze nog niet gekend maar in een volgend schrijven geven we dit hier mee. 

 

Twitter-omslagfoto  

Ben je actief op Twitter, dan kunnen we je ook hiervoor een omslagfoto aanbieden. 

 

Wetenschappelijk dossier 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle materialen voor de publiekscampagne zijn te verkrijgen via jouw Logo. Bestel je 

materialen via het bestelformulier hierna of neem contact op via: 

 

Ingeborg Vanden Bussche 

050/327295 

Ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be 

 

http://www.laatjevaccineren.be/
mailto:Ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be
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Bestelformulier griepvaccinatiecampagne 

apothekers 
 

 

 

Apotheek : …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

Bestelling 

Volgende materialen wens ik gratis digitaal te ontvangen: 

 Powerpoint / MP4 voor digitale schermen 

 Artikel voor je website 

 Websitebanner 

 Facebookberichten 

 Facebook-omslagfoto 

 E-mailbanner 

 Twitter-omslagfoto 

 Wetenschappelijk dossier 

 

Terug te sturen naar het Logo, Ruddershove 4, 800 0Brugge of te mailen naar 

ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be  

Alle materialen voor de publiekscampagne zijn te verkrijgen via jouw Logo. Bestel je 

materialen via  

mailto:ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be
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t op via:  
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