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De uitdagingen van mensen met een zeldzame ziekte

Aandacht, als opstapje naar actie

Voorstelling campagne 2022

De zeldzame ziekten krijgen in België stilaan meer aandacht, zowel maatschappelijk als op beleidsniveau. En dat is  
cruciaal om het pad te effenen naar optimale zorg voor meer dan 500.000 Belgen met één van de vele zeldzame  
aandoeningen. Want de uitdagingen blijven groot. 
 
Je las het goed, ja, het gaat om méér dan een half miljoen Belgen. De diagnoses die deze mensen krijgen, sleuren  
bovendien ook partners en hele families mee in een odyssee vol onzekerheden over de toekomst.  

Een ziekte is zeldzaam als ze voorkomt bij minder dan 5 op 10.000 mensen. Er bestaan meer dan 6.100 geïdentificeerde  
zeldzame ziekten en ze worden allemaal gekenmerkt door gelijkaardige uitdagingen: de lange tijd tot aan een correcte  
diagnose, weinig doeltreffende medicatie, een invaliderende en/of levensverkortende impact,  onbestaande of 
ontoereikende registers, grote uitdagingen bij het opzetten van onderzoek en het uitrollen van valide  trials, het belang 
van concentratie van expertise omwille van de lage prevalentie en de hoge complexiteit, nood aan  grensoverschrijdende 
zorg, ...  

Niettegenstaande de publicatie van het ambitieuze Belgisch Plan Zeldzame Ziekten (2013) zijn er tot op heden nog geen  
expertisecentra, zijn er voor het merendeel van de zeldzame ziekten nog steeds geen multidisciplinaire raadplegingen  
en worden de patiënten niet ondersteund door zorgcoördinatoren in hun complex traject. Veel patiënten vinden ook  
moeilijk toegang tot optimale therapie en medicatie.

Kortom: 500.000 patiënten, familieleden, vrienden, dokters, verpleegkundigen, specialisten en farmaceuten wachten. 

RaDiOrg bedacht samen met zijn partner, Bonka Circus, een purpose driven communicatie bureau, een impactvolle  campagne 
voor Rare Disease Day 2022. Ons doel? Ervoor zorgen dat onze beleidsvoerders zo snel mogelijk de leuze ‘de  juiste zorg voor 
elke patiënt, hoe zeldzaam ook’ in de praktijk brengen.  

Wat gaan we doen? We gaan het wachten concreet en zichtbaar maken door een fysieke wachtkamer te plaatsen in  
centrum Brussel. Vanaf 28 februari, zeldzame ziektendag, zullen gedurende drie dagen  patiënten met een zeldzame  ziekte, 
zorgverstrekkers, ouders en sympathisanten afwisselend wachten om de aandacht te krijgen. Er worden in de wachtzaal 
gesprekken georganiseerd met beleidsmakers en politici om naar oplossingen te zoeken en het wachten te stoppen. 
De wachtenden zullen verder ook in gesprek gaan allerhande bezoekers (journalisten, vertegenwoordigers van de farma, , 
influencers, …) en met geïnteresseerde voorbijgangers. 

Een ludieke maar sprekende PR-campagne die een helder engagement vraagt van onze beleidsvoerders om tot actie  over 
te gaan. Deze campagnegids geeft je een gedetailleerde beschrijving van de opbouw en de uitvoering van de campagne. Kort 
samengevat werkt deze campagne op 3 niveaus. 

De pop-up wachtkamer wordt een levensechte imitatie van een wachtkamer, met posters die onze beleidsvragen illustreren,  
tijdschriften die eigenlijk persmappen zijn en met een transparante wand voor maximale visibiliteit en effect.  

Waar? Europakruispunt, Brussel (het plein naast station Brussel-Centraal) 

Wanneer? maandag 28 februari 14u: opening van de wachtzaal in aanwezigheid van de pers; daarna doorlopend tot 17 uur 
Dinsdag 1 maart - 09u00-17u00 
woensdag 2 maart - 09u00 - 16u00  



1. De Fysieke Wachtkamer In Hartje Brussel

2. De online campagne met call to action

3. PR Campagne

Ben je een patiënt, ouder of naaste van een patiënt met een zeldzame ziekte en wil je mee doen aan de actie?  
Kom dan ook naar onze wachtkamer! Via onderstaande link kan je aanduiden wanneer je in onze wachtkamer op het 
Europakruispunt in Brussel wil zitten: www.calendly.com/waiting_room/visit

Wil je je solidariteit betuigen in Brussel als sympathisant, vertegenwoordiger van een relevante organisatie 
of van een farmabedrijf?  We nodigen je héél graag uit om een bezoek te brengen aan onze wachtenden. Je kan een 
timeslot reserveren via de webpagina www.calendly.com/waiting_pharma/visit. Door te werken met timeslots hopen 
we op een mooie spreiding, zodat al onze wachtenden aandacht krijgen. Breng gerust een lekker tussendoortje  mee 
voor de wachtenden. We vragen je graag om per bedrijf of organisatie niet met méér dan 3 à 4 personen tegelijk te 
komen. Er is een leuke selfie-muur ter plaatse om je solidariteit met een selfie zichtbaar te maken. 

Wil jij graag dat de flyers van JOUW patiëntenvereniging in de wachtkamer komen te liggen? Stuur ze ons op of 
breng ze mee als je naar Brussel komt. Opsturen graag naar RaDiOrg - Kapenbergstraat 42, 2640 MORTSEL t.a.v. Eva 
Schoeters. 

We werken met Growth Inc., een PR bureau met sterke expertise in politieke PR campagnes, om de diverse Ministers van 
Volksgezondheid te betrekken bij de actie. Ze werden uitgenodigd om ook op  gesprek te komen met onze ‘wachtenden’ 
en hun politiek antwoord voor te bereiden.
  
Er wordt een gerichte perscommunicatie opgebouwd naar D-Day toe. 

In deze campagnegids vind je  alle materialen die je kan gebruiken om de campagne mee uit te dragen. Het gaat om 
online én offline materialen. 

We focussen op één centrale  call-to-action: stop de wachttijd en teken de petitie op radiorg.be.  

Gelieve de  materialen niet aan te passen met eigen adaptaties of de toevoeging van logo’s  tenzij je als patiëntenorganisatie 
wil kenbaar maken dat jullie de actie steunen. Wenst je graag een aangepast materiaal op maat van jouw organisatie? 
Gelieve dan contact met ons op  te nemen. 

Je kan alle materialen in deze campagnegids downloaden op onze website www.radiorg.be



Offline

Campagnamaterialen

1. Wachtkamerposter
Hang deze poster op. Het liefst van al op plekken waar mensen zitten te wachten! In een lobby, onthaalruimte, 
wachtzaal, …. 
Maar het kan even goed gewoon bij jou thuis aan het raam. 
Plaatsing op 28 februari 2022.

#stopdewachttijd #rarediseaseday
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Scan de QR code of surf naar radiorg.be 
en teken de petitie terwijl u wacht. 

U wacht 
niet 

alleen
500.000 patiënten en hun families, dokters, verplegers 

en therapeuten wachten op de juiste zorg 
 voor mensen met een zeldzame ziekte.

Samen stoppen we hun wachttijd. 



Online

1. Algemene campagnevisual 
Je kan via jouw communicatiekanalen (sociale media, website, nieuwsflashes, ….) onze campagnevisual delen. Deze 
kan je terugvinden in verschillende formaten per sociale mediakanaal of voor andere digitale beelddragers (bv. een 
scherm in een onthaalruimte). 

Plaatsing op 28 februari 2022 
Dragers: Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter  

Voorstel voor begeleidende copy:  
Vandaag is het #RareDiseaseDay, de internationale dag voor mensen met een zeldzame ziekte. Wij willen de  wachttijd 
op de juiste zorg stoppen, daarom tekenden wij de petitie van RaDiOrg. Stop jij mee de wachttijd? Teken de  petitie op 
radiorg.be #stopdewachttijd 



2. Campagnebanner
U kan op de pagina van jouw organisatie en op je verschillende sociale mediakanalen je banner aanpassen.  

Plaatsing op 28 februari 2022
Dragers: Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter 



3. Profielfotokader
Specifiek voor Facebook werd er een ‘wachtbadge’ voorzien. Deze kan je individueel gebruiken maar ook u instellen op 
je eigen Facebookpagina over je  profielfoto.  

Een kader toevoegen aan je profielfoto:  
1. Ga naar www.facebook.com/profilepicframes 
2. Bij zoeken drukt u ‘Radiorg’ in en selecteert u de badge ‘Waiting Room’  
3. Klik op “Als profielfoto gebruiken” om op te slaan 

Plaatsing op 28 februari 2022  

4. Foto overlay
We roepen iedereen op om een foto te maken  van jezelf en/of 
je team, je familie, je collega’s  waarop jullie ostentatief zitten te 
wachten. Over deze foto kunt u dan deze overlay plaatsen. Let 
op: om de overlay te  gebruiken, moet je een rechtstaande foto 
nemen.  

1. Neem je foto rechtstaand 
2. Ga naar www.overlay.imageonline.co/ 
3. Upload de gemaakte foto 
4. Upload de overlay 
5. Plaats de overlay correct over de foto 
6. Download jouw afbeelding 

5. Email Signature
Extra verspreiding via e-mail communicatie is erg 
waardevol.  Daarom voorzien wij je ook van een 
e-mail handtekening die je vrij  mag gebruiken in 
jouw mailcommunicatie. 
 
Plaatsing op 28 februari 2022  
Drager: mail 

Plaatsing op 28 februari 2022  



Wie is RaDiOrg?

500.000 Belgen met een zeldzame ziekte krijgen een stem op regionaal, nationaal en internationaal niveau dankzij  
RaDiOrg. 

RaDiOrg, Rare Diseases Belgium, is een koepelvereniging van 85 ziektespecifieke verenigingen. Naast deze verenigingen 
telt RaDiOrg ook honderden individuele leden, waarvoor geen  ziektespecifieke vereniging bestaat.  RaDiOrg is tevens de 
nationale  alliantie van de EURORDIS

Via een wisselwerking met haar leden en met EURORDIS bepaalt RaDiOrg haar agenda voor belangenbehartiging. 

RaDiOrg is de drijvende kracht achter de nationale Rare Disease Day campagne waarmee we inzetten op het vergroten  
van de maatschappelijke aandacht en solidariteit. Door jaar na jaar campagne te voeren willen we de impuls van  
beleidsmakers vergroten om actie te ondernemen.  

Met onze Rare Disease Day 2022 campagne focussen we op 4 beleidsvragen die voor patiënten prioritair zijn: 

1. Erkennen en vindbaar maken van expertise.  

2. Multidisciplinair overleg voor elke patiënt met een complexe, zeldzame aandoening   
(in het geval van erkende expertisecentra, zou dit inherent deel uitmaken van de werking,   
maar multidisciplinair overleg kan ook los daarvan georganiseerd worden)  

3. Zorgcoördinatie op maat van de patiënt (in het geval van erkende expertisecentra, zou zorgcoördinatie inherent  
deel uitmaken van de werking, maar ze kan ook los daarvan georganiseerd worden)  

4. Billijke toegang tot therapie en medicatie op basis van medische nood


