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Communicatiepakket Dag van de Palliatieve Zorg 2021 

Doodgewoon. Praten over leven en dood 

 

Nieuwsbriefitem 

Zaterdag 9 oktober is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, hét moment om palliatieve zorg 

in de kijker te zetten. De sector slaat daarom de handen in elkaar om samen palliatieve zorg onder 

de aandacht te brengen. Dit jaar lanceren ze een campagne onder het motto ‘Doodgewoon. Praten 

over leven en dood.’ 

 Voor veel mensen is het moeilijk om over het levenseinde te praten. Het is nochtans belangrijk om 

hierover in gesprek te gaan, ook als je nog gezond bent. Bespreekbaarheid is immers de eerste stap 

naar de juiste zorg en ondersteuning. Door erover te praten kun je aangeven welke zorg je zou willen 

aan het levenseinde en welke niet. Je kan je vragen stellen en je verlangens, wensen en zorgen delen.    

Het doel van de campagne is tweeledig: de dood als deel van het leven bespreekbaar maken, én een 

wegwijzer bieden voor wie meer informatie zoekt over palliatieve zorg en het levenseinde. Er zijn 

immers heel wat organisaties en zorgverleners in Vlaanderen bezig met palliatieve zorg, maar de 

bevolking vindt niet altijd de weg naar de juiste informatie. 

De initiatiefnemers roepen op om de campagne op 9 oktober zo breed mogelijk te verspreiden, online 

of fysiek. Op www.dagvandepalliatievezorg.be kan iedereen het campagnemateriaal gratis 

downloaden: afbeeldingen voor sociale media, affiches om zelf uit te printen (A4 en A3), een e-

mailhandtekening… 

Doe mee en help het levenseinde bespreekbaar maken, zodat meer mensen de weg vinden naar de 

juiste zorg en ondersteuning! 

 

 

http://www.palliatievezorgvlaanderen.be/
http://www.dagvandepalliatievezorg.be/
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Sociale media 

Vergeet de hashtags #dagvandepalliatievezorg en #doodgewoon niet te gebruiken!  

A. Teksten voor Facebook en LinkedIn 

 
Praten over leven en dood? Doodgewoon! Mensen durven niet altijd te praten over het levenseinde. 

Bespreekbaarheid is nochtans de eerste stap richting de juiste zorg en ondersteuning. Daarom doen 

wij op deze #dagvandepalliatievezorg mee aan de campagne “Doodgewoon. Praten over leven en 

dood.” Doe ook mee op www.dagvandepalliatievezorg.be   

_____________________________________________________________________  

 

Het levenseinde is nog steeds een taboe. Het is nochtans zo belangrijk om hierover te praten. Daarom 

doen wij op deze #dagvandepalliatievezorg mee aan de campagne “Doodgewoon. Praten over leven 

en dood.” Doe ook mee op www.dagvandepalliatievezorg.be    

_____________________________________________________________________  

 

Wat als mensen gemakkelijker de weg naar palliatieve zorg zouden vinden?  

 

Het levenseinde is nog steeds een taboe. Mensen durven het gesprek niet altijd aan te gaan. 

Bespreekbaarheid is nochtans de eerste stap richting de juiste zorg en ondersteuning. De dood is deel 

van het leven en moet bespreekbaar zijn. Daarom doen wij op deze #dagvandepalliatievezorg mee aan 

de campagne “Doodgewoon. Praten over leven en dood.” Doe ook mee op 

www.dagvandepalliatievezorg.be   

_____________________________________________________________________  

 

Biedt jouw organisatie informatie over palliatieve zorg of beantwoorden jullie vragen, bv. via jullie 

website, telefonisch of via e-mail? Aarzel dan niet om dit contactpunt mee in de kijker te zetten! Voeg 

bv. onderstaande tekst toe aan je bericht: 

Op zoek naar meer informatie over palliatieve zorg of het levenseinde? Surf dan naar [EIGEN WEBSITE 

OF WEBPAGINA OVER PALLIATIEVE ZORG] / bel naar [TELEFOONNUMMER] / mail naar [MAILADRES] 

Wist je dat wij ook informatie bieden over palliatieve zorg of het levenseinde? Surf naar [EIGEN 

WEBSITE OF WEBPAGINA OVER PALLIATIEVE ZORG] / bel naar [TELEFOONNUMMER] / mail naar 

[MAILADRES] 

 

 

http://www.palliatievezorgvlaanderen.be/
http://www.dagvandepalliatievezorg.be/
http://www.dagvandepalliatievezorg.be/
http://www.dagvandepalliatievezorg.be/
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Teksten voor Twitter 

 
Praten over leven en dood? Doodgewoon! Op deze #dagvandepalliatievezorg doet [NAAM 

ORGANISATIE] mee aan de campagne #doodgewoon. Doe ook mee op 

www.dagvandepalliatievezorg.be   

___________________________________________________________________________  

Durf te praten over het levenseinde. Op deze #dagvandepalliatievezorg doen wij mee aan de 

campagne #doodgewoon. Doe ook mee op www.dagvandepalliatievezorg.be  

Wist je dat wij ook informatie bieden over palliatieve zorg? Surf naar [EIGEN WEBSITE OF WEBPAGINA 

OVER PALLIATIEVE ZORG] / bel naar [TELEFOONNUMMER] / mail naar [MAILADRES] 

_______________________________________________________________________  

 

Het levenseinde is nog steeds taboe, waardoor mensen niet altijd de weg naar de juiste info of 

ondersteuning vinden. Durf te praten over het levenseinde. Op deze #dagvandepalliatievezorg doen 

wij mee aan de campagne #doodgewoon. Doe ook mee op www.dagvandepalliatievezorg.be   

 

Een initiatief van: 

 

 

 

Contactpersoon 

Aude Defurne, communicatieverantwoordelijke Palliatieve Zorg Vlaanderen 

a.defurne@palliatievezorgvlaanderen.be - tel. 02 255 30 44  

 

 

http://www.palliatievezorgvlaanderen.be/
http://www.dagvandepalliatievezorg.be/
http://www.dagvandepalliatievezorg.be/
http://www.dagvandepalliatievezorg.be/
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