
Griepvaccinatiecampagne 2022 
Bestelformulier  

Formulier voor 20 september 2022 terug sturen naar: per mail: hugo.henneman@vgc.be, met 
de post: Hugo Henneman  – Logo Brussel, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 
De aangevraagde materialen worden zo snel als mogelijk opgestuurd.

 

Materiaal publiekscampagne Aantal 

Affiche 
Hang een affiche in de wachtzaal. Het 
formaat is A3.  . 

Nederlands: 

Tweetalig: 

Materialen te sturen naar: 

Organisatie   

Contactpersoon: 

Straat + nr:  

Postcode + gemeente: 

E-mail: Telefoon: 

Griepflyer 
Flyer om als reminder mee te geven met 
personen uit de risicogroepen. 

Nederlands: 

Frans: 

Engels: 

Folder 
Deze folder geeft antwoord op de 
meest gestelde vragen over griep en
griepvaccinatie.
Verstuur de folders naar je 
risicopatiënten, eventueel samen met 
het voorschrift voor het griepvaccin, of 
leg ze in de wachtzaal. 

Nederlands: 

Frans: 

mailto:hugo.henneman@vgc.be
hhen
Doorhalen



Powerpoint / MP4 voor digitale 

Digitale pancarte

Gebruik de digitale pancarte voor 
wachtzaalschermen en maak zo de 
griepvaccinatiecampagne zichtbaar in 
jouw wachtzaal.

Artikel/advertentie voor je 
website of publicatie
Plaats een artikel op je website of in he 
publicatie. Doe dit bij voorkeur in 
september. Dat is vlak voor de start van 
de griepvaccinatiecampagne. 

Websitebanner 
Plaats een banner rond de 
griepvaccinatiecampagne op je website. 

Kruiswoordraadsel 
Wil je iets origineler? Doe eens zot en 
plaats een kruiswoordraadsel in je 
infoblad. 

Advertentie:

Artikel:

pdf

jpg

psd

Facebook-omslagfoto 
Gebruik de Facebook-omslagfoto tijdens 
de griepvaccinatiecampagne. 

Infographic

Een infographic op A4-formaat over 
griep en griepvaccinatie voor 
risicogroepen en mensen die in de 
zorgsector werken. Deze infographic 
geeft kort enkele weetjes over griep 
en griepvaccinatie. 



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.  

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

Facebookberichten 
Plaats 6 verschillende berichten op 
Facebook. Het eerste bericht bij voorkeur 
in september. Dat is vlak voor de start van 
de griepvaccinatiecampagne. 

Materiaal campagne professionals Aantal 

A3-Affiche 
Hang de affiche op een plaats waar het 
personeel vaak komt, bv. in de 
personeelsruimte of aan de prikklok.

Folder
De folder vertrekt van enkele misvattingen 
over griep en maakt je personeel warm om 
zich te laten vaccineren. 
Bezorg de folder aan je personeel, bv. door 
hem toe te voegen aan de loonfiche. 

Tafelstaander 
Maak je campagne zichtbaar door staanders 
op de tafels in de personeelsruimten te 
zetten. 

Versie 1: 

Versie 2:

Versie  3:

Versie 4: 

Versie kinderopvang: 
Geef griep geen vrij spel

Versie zorg algemeen:  
Laat griep je shift niet saboteren

• Versie 1: Laat griep je planning niet in de war brengen
• Versie 2: Laat griep je shift niet saboteren
• Versie 3: Geef griep geen vrij spel
• Versie 4: Laat griep je afdeling niet overnemen



Sticker 
Maak je campagne zichtbaar met de stickers 

• Versie 1: Zorg dat het griepvirus niet blijft plakken

• Versie 2: Lock het griepvirus

Badge ‘Ik ben gevaccineerd voor u’ 
Maak de campagne zichtbaar door 
gevaccineerde zorgverleners of 
personeelsleden deze badge te geven. 
(zolang voorradig)

Versie 1: 

Versie 2: 

5 Youtube-video’s 
5 Youtube-video’s waarin zorgprofessionals 
uitleggen waarom ze zich laten vaccineren. 
Te gebruiken op intranet, tijdens 
personeelsvergaderingen of gesloten 
Facebookgroep van het personeel.  

PowerPointpresentatie 
'griepvaccinatie voor 
zorgverleners' 
Powerpointpresentatie ‘griepvaccinatie voor 
zorgverleners’ om te gebruiken bij een 
intern infomoment voor het personeel bv. 
tijdens of volgend op een teamoverleg. 

Stappenplan om griepvaccinatie 
bij gezondheidspersoneel in het 
beleid te verankeren 
Deze stappenplannen helpt u om aan de 
slag te gaan bij het uitwerken en verankeren 
van een beleid rond griepvaccinatie van 
gezondheidsprofessionals in w organisatie. 

Infographic

Een infographic op A4-formaat over 
griep en griepvaccinatie voor 
risicogroepen en mensen die in de 
zorgsector werken. Deze infographic 
geeft kort enkele weetjes over griep 
en griepvaccinatie. 
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