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DIKKEDARMKANKER  

MENUKAART VOOR LOKALE BESTUREN 

 

In België wordt 1 op 20 personen ooit met darmkanker geconfronteerd en jaarlijks worden er 

niet minder dan 8500 nieuwe gevallen geteld. Het is één van de meest voorkomende kankers en 

iedere dag sterven er 9 Belgen aan deze ziekte. Maar wanneer darmkanker in een beginstadium 

ontdekt wordt, heeft men immers méér dan 90% kans om te genezen. 

 

Maart is de maand waarin het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in de kijker wordt 

gezet. Doet jullie gemeente ook mee?  

In deze menukaart vind je het beschikbare materiaal.  

 

 

Materiaal van vorige edities mag je niet meer gebruiken. De leeftijd voor deelname aan het 

bevolkingsonderzoek is namelijk veranderd: van 56 naar 55 jaar.  

 

1. BLADWIJZER 

 

 

Deze bladwijzer bevat de basisinformatie 

over het bevolkingsonderzoek naar 

dikkedarmkanker.  

Leg ze ter beschikking op openbare 

plaatsen, bv. in de bib, op het 

gemeentehuis, … 

Bestel gratis bij Logo Mechelen.  
 

2. AFFICHE 

 

 

 

 

 

Hang de affiche op openbare plaatsen. 

 

Bestel gratis bij Logo Mechelen. 
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3. FOLDER 

De folder bevat informatie over het gratis 

bevolkingsonderzoek. 

Leg ze ter beschikking op openbare plaatsen 

bv. in de bib, op het gemeentehuis, … Je 

kunt de folder ook uitdelen op lokale 

activiteiten gericht naar mannen en 

vrouwen van 55 tot en met 74 jaar. 

Bestel gratis bij Logo Mechelen. 

 

 

4. DIGITALE PANCARTE 

 

De digitale pancarte met het 

campagnebeeld van het 

bevolkingsonderzoek kan je projecteren op 

een scherm in het gemeentehuis, wachtzaal 

of apotheker. Vraag het JPEG-bestand bij 

Logo Mechelen of rechtstreeks via de 

website van het bevolkingsonderzoek. 

  

5. E-MAILBANNER 

 

Deze banner kan je vanuit dit document 

knippen en in je e-mail plakken.  

 

6. ARTIKEL  

Plaats een artikel in het lokaal infoblad of op je website. Publiceer het artikel bij voorkeur in 

maart. 

Er bestaan drie verschillende versies  

 Een basisartikel met de mogelijkheid om gemeentecijfers aan toe te voegen. 

 Een verkorte versie van het basisartikel. 

 Een mini-versie die steeds met het conceptbeeld moet gepubliceerd worden. 

 

De artikels verstuurden we reeds naar de gemeentes in december. Kwijt? Vraag ze gerust alsnog 

bij ons op!  
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7. FACEBOOKBERICHTEN 

Publiceer in maart elke week een Facebookbericht om je inwoners te informeren over het 

bevolkingsonderzoek: 

 

7.1.1 VOORBEELDBERICHT 1 

 
Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar 
de kans om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. Het onderzoek van het staal in het labo is 
gratis. Je neemt thuis zelf een staal van je stoelgang. Hoe je dit precies moet doen, zie je in 
het filmpje. 
 
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/uitnodiging-en-test (Rechtstreeks opladen 
van filmpje op Facebook zorgt voor een groter bereik). 
 

7.1.2 VOORBEELDBERICHT 2 

 
Maart is de internationale maand van de strijd tegen dikkedarmkanker. Vroegtijdige opsporing 
van deze kanker verhoogt de kans op genezing. Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft 
mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar de kans om deel te nemen. Geef via deze link je 
geboortejaar door en ontdek wanneer jij uitgenodigd wordt: 
 
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/wanneer-word-ik-uitgenodigd 
 

 
 
 

7.1.3 VOORBEELDBERICHT 3 

 

In maart zetten we de strijd tegen dikkedarmkanker extra in de kijker. Maar waar bevindt zich 
de dikkedarm? En wat zijn de mogelijke symptomen en klachten van dikkedarmkanker? 
 
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/dikkedarmkanker/wat-is-dikkedarmkanker 
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8. BANNER 

 

 

Met deze roll-up banner zet je het 

bevolkingsonderzoek in de kijker.  

Zet de banner bij een infostand of op een 

plaats waar veel mensen langskomen zoals 

de bibliotheek van je gemeente, je 

wachtruimte, de inkomhal van je lokaal 

dienstencentrum… 

Je gebruikt de banner binnen. Hij is 200 cm 

x 80 cm groot. Gratis uitleen met waarborg 

van €50.  

Reserveren kan bij Logo Mechelen.

9. INFOSESSIE VOOR DE ALGEMENE BEVOLKING 

Tijdens deze infosessie over het bevolkingsonderzoek komen deelnemers meer te weten 

over dikkedarmkanker en het voorkomen ervan, mogelijke preventie, het vroeg opsporen 

van de ziekte en het bevolkingsonderzoek. 

Na de presentatie is er ruimte voor vragen. De spreker is door het Centrum voor 

Kankeropsporing (CvKO) gevormd. Zo ben je zeker van wetenschappelijk onderbouwde 

antwoorden en advies. 

 Een infosessie duurt ongeveer 2 uur. 

 Je zorgt zelf voor een locatie en de rekrutering van de deelnemers. 

 Kostprijs per sessie: gratis indien er minstens 20 deelnemers zijn. 

Logo Mechelen beschikt over een pool van freelance lesgevers om deze sessie te 

begeleiden. Vergeet niet om voldoende op voorhand je sessie aan te vragen bij Logo 

Mechelen. 

MATERIAAL BESTELLEN38 
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