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Meer dan een half miljoen mensen in België hebben 
een zeldzame ziekte. En toch blijft deze groep vrijwel 
onzichtbaar in de maatschappij. Daar probeert 
RaDiOrg verandering in te brengen, elke dag, jaar na 
jaar, maar het luidst van al in de periode rond zeldzame 
ziektedag.
 
Rare Disease Day valt dit jaar op zondag 28 februari. 
Met een sterke digitale campagne plannen we 
tijdens deze editie het onzichtbare voluit zichtbaar 
te maken, heel graag sámen met jullie!

Zeldzame ziekten zijn talrijk. Hoe verschillend 
ze ook zijn, toch lopen 500.000 Belgen met een 
zeldzame ziekte vaak tegen dezelfde obstakels 
aan. Denk maar de tijd tot aan een juiste diagnose 
(gemiddeld 4,5 jaar!), aan het gebrek aan ervaring 
met deze ziekten bij professionele zorgverstrekkers, 
aan het feit dat slechts voor 5% ervan gerichte 
geneesmiddelen bestaan of aan hoe moeilijk het is om 
lotgenoten te vinden. 

RaDiOrg wil met en voor iedereen die iets te maken 
heeft met een zeldzame ziekte campagne voeren, 
zodat er meer aandacht komt. Want met meer 
aandacht groeit de steun, verbetert de zorg en 

vergroot de wil om dingen in beweging te zetten 
ten voordele van alle zeldzame patiënten.
 
In deze handleiding delen we STRIKT ONDER 
EMBARGO met jullie, onze leden, onze partners, het 
concept en de tijdlijn van de campagne. Grasduin 
erdoor, laat je inspireren en zet alles in stelling zodat 
ook jij de zichtbaarheid van de zeldzame ziekten kan 
laten groeien tot een orgelpunt op 28 februari, D-day! 

Warme groet, tot gauw

Eva Schoeters – directeur RaDiOrg

#SamenZeldzaam
#RareDiseaseDay



CAMPAGNE  
CONCEPT

 

Iedereen kent de eenhoorn. Maar niemand heeft er ooit écht een gezien. 
Een eenhoorn behoort immers tot onze fantasiewereld. Dit in tegenstelling 
tot mensen met een zeldzame ziekte. Zij bestaan écht. En ze zijn talrijk: 
meer dan 500.000 in België.  

Ons campagnebeeld vertrekt van dat verschil: I am NOT a unicorn. 500.000 
mensen met een zeldzame ziekte bestaan écht. 
 
Met 5 gezichten in verschillende leeftijdscategorieën en met uiteenlopende 
aandoeningen maken we campagnebeelden volgens dit concept. Met deze 
gezichten trekken we de campagne, maar iedereen met een zeldzame 
diagnose zal mee kunnen doen. 

Ontdek hoe in deze handleiding! 

*Campagne poster schetsontwerp

 

Dit jaar is timing cruciaal. We willen namelijk spanning opbouwen en 
nieuwsgierigheid wekken. Het concept geven we dus niet meteen weg. 
Daarom: onderstaande informatie wordt strikt onder embargo met jullie 
gedeeld. Voor elk stapje staat de datum waarop we het samen met jullie 
nemen! We verzoeken je dus om voor de aangegeven data niets vrij te 
geven. 

CAMPAGNE 
STRATEGIE  
& TIMING
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De campagne pagina wordt gelanceerd met het ‘I’m not 
a unicorn’-campagnebeeld, de hashtag #notaunicorn 
en downloadtools. 

De informatie op de webpagina zal samen met de 
stapsgewijze uitrol van de campagne  toenemen. 

Vanaf 8 februari gaan we de buitenwereld nieuwsgierig 
maken, prikkelen, teasen. Jullie kunnen vanaf nu drie 
weken lang helemaal loos gaan met campagne-R 
vergezeld van al jullie eenhoorn creaties! 

 Wat kan jij doen vanaf 1 februari 
 (of al vroeger)? 

Bereid je voor: 
• Ga aan de slag met de eenhoorn-R van de affiche 

die je hier kan downloaden. 
• Knip ze uit. En verzin gerust iets leuks om 

ermee te doen. Maar tónen doen we pas vanaf 8 
februari! Deze R verwijst naar de UnicoRn van de 
campagnebeelden maar symboliseert natuurlijk 
ook het woord ‘Rare’, zeldzaam.

Wil je een stapje verder gaan?  
Get creative! Verzamel eenhoorns op en rond jouw 
eenhoorn-R, geschilderd, geknutseld, in chocolade of 
als ballon, hoe creatiever hoe liever.

Verzin een plek om jouw eenhoorn-R (zo je wil, 
omringd door jouw eenhoorns) vanaf 8 februari goed 
zichtbaar te maken, fysiek of online, met de hashtag 
en melding #notaunicorn – wat dan wel? Ontdek 
het vanaf 15/02!

 Wat kan jij doen vanaf 8 februari 

Hang je campagne-R aan je raam, in je klas, bij de 
jeugdbeweging, tegen je autoruit, ….  

Steeds met de hashtag #notaunicorn. Eventueel 
met de melding: wat dan wel? Ontdek het vanaf 15 
februari!

1 februari

8 februari

*Knip affiche 
schetsontwerp



Deel je foto’s op jouw sociale media met dezelfde 
hashtags. 

Stuur ons je foto’s, wij starten een fotogalerij op de 
webpagina met de leukste inzendingen! Op het einde 
van de rit krijgen de inzenders van de 3 leukste foto’s 
een leuke attentie.

Gebruik de facebook-kader om ook met je profielfoto 
nieuwsgierigheid te gaan opwekken. Je kan de 
#notaunicorn-kader vinden bij de downloads op onze 
campagnepagina en op onze Facebookpagina. 
 
Ga op je school creatief aan de slag en laat het ons 
weten: we proberen een Ketnet team op bezoek te 
sturen naar de leukste eenhoorn creaties!

*Facebook-kader 
schetsontwerp

Enkele bekende TIKTOK’ers lanceren een filmpje 
met een ‘awareness challenge’ op TIKTOK. Het 
gaat om mensen met heel wat volgers, een heel nieuw 
publiek om de zeldzame ziekten bij onder de aandacht 
te brengen. 

RaDiOrg deelt het filmpje natuurlijk via al haar kanalen!
 
Overal in het land verschijnen onze campagne 
visuals in de vorm van posters, emailhandtekeningen, 
Facebookbanners, …. Dat gebeurt bij ons, bij onze 
lidverenigingen, bij elk van jullie maar ook bij de 8 
zeldzame ziekten functie ziekenhuizen, bij de partners 
in de farmaceutische industrie en hopelijk zelfs bij 
apothekers overal te lande.

15 februari

 Wat kan jij doen 15 februari en 
 de daaropvolgende dagen? 

Gebruik vanaf nu massaal de campagne visual:  
posters, email handtekeningen, Facebookkaders en 
-banners. Je kan alles vinden op de downloadpagina via 
onze landingspagina: www.radiorg.be/rarediseaseday



*Facts & figures 
schetsontwerp

In deze fase geven we onze digitale campagne wind in 
de zeilen: we posten facts&figures en getuigenissen. 

Bekende Belgen en influencers zetten er hun 
schouders onder om de boodschap te verspreiden: ze 
posten foto’s van zichzelf met een pancarte waarop 
[naam] is #notaunicorn. Dankzij hen zullen we een 
heel nieuw publiek bereiken dat nog niet vertrouwd is 
met het concept van de zeldzame ziekten.

De awareness groeit in deze fase aan dankzij bekende 
koppen, shares en dankzij joú!

Ondertussen wordt naar de klassieke media (pers, 
radio en televisie) een gerichte pr-campagne gevoerd. 
Duim mee dat de campagne wordt opgepikt op jouw 
favoriete kanaal of in jouw krant of tijdschrift. 

17 - 28 februari 

 Wat kan jij doen 15 februari en 
 de daaropvolgende dagen? 

Blijf TIKTOK, Instagram, Facebook en onze website 
volgen en deel onze posts met facts&figures en onze 
verhalen. 

Like en deel de #notaunicorn posts van onze 
influencers en ambassadeurs. 

Bereid je voor op het slotweekend: maak jouw 
pancarte met [naam] is #notaunicorn en ga ermee 
op de foto. Doel? In het weekend van 27 en 28 februari 
willen we op Instagram, Facebook en waar dan ook 
massaal foto’s zien verschijnen van jullie met deze 
pancarte. Laat de sociale media oververstelpt worden 
door (niet!) eenhoorns, door jullie!

26-28 februari: orgelpunt
De pr-campagne resulteert in deze dagen in artikels, 
interviews en meer in de klassieke media. Wij volgen 
alles op de voet en zullen delen wat er te delen valt.

 Wat kan jij doen in het weekend 
 van 28 februari? 

Deel massaal jullie foto’s met de pancarte [naam] is 
#notaunicorn op de sociale media. Laat voor één 
weekend de sociale media bevolkt worden door (niet) 
eenhoorns, door jullie, iedereen die op een of andere 
manier betrokken is bij de zeldzame ziekten!



 

RaDiOrg wil dat mensen met een zeldzame ziekte 
gezien worden! Daarvoor zetten we in februari samen 
met jullie alles op alles. 

Wij zijn ervan overtuigd dat aandacht veel in 
beweging zet: betere zorg, meer onderzoek, 
aangepaste omkadering, begrip, steun. Met als 
ultieme doel een beter leven voor iedereen die 
getroffen wordt door een zeldzame ziekte.   

Doe mee! 

#notaunicorn. 500.000 mensen met een zeldzame 
ziekte bestaan écht.

TOT SLOT

500.000 BELGEN MET EEN ZELDZAME 
ZIEKTE BESTAAN ECHT.
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