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OVER DE GIDS
Deze gids laat je zien hoe je jouw
steentje bij kunt dragen aan Wereld
Parkinson Dag op 11 april 2018.
Het thema van de dag is “Unite for
Parkinson’s”, en Parkinsonorganisaties
en sympathisanten van over de gehele
wereld komen ter gelegenheid van deze
dag samen in grotere getale dan ooit
tevoren.
Door ons te verenigen voor de ziekte
van Parkinson verspreiden we over
de hele wereld op één dag allemaal
dezelfde boodschap en kunnen we in
de toekomst van Wereld Parkinson Dag
een wereldwijd platform maken om zo
meer aandacht te vestigen op de ziekte
van Parkinson.
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DOEL VAN “UNITE FOR PARKINSON’S”?
Door ons te verenigen kunnen we:

++Meer bewustwording over de ziekte

van Parkinson creëren dan ooit tevoren

++Zorgen dat iedereen de campagne-video
en hashtag #UniteForParkinsons op
de sociale media bekijkt en deelt

++Wereld Parkinson Dag als een platform

positioneren om zo een actieve, mondiale
Parkinsongemeenschap te ontwikkelen

KERNBOODSCHAPPEN

01
WERELD
Het maakt de ziekte van
Parkinson niet uit wie je bent
of waar je vandaan komt.
Vandaag de dag leven bij
benadering 10 miljoen mensen
over de hele wereld met deze
ongeneeslijke ziekte. Alsjeblieft
#UniteForParkinsons op deze
Wereld Parkinson Dag! Bekijk
onze video en deel het.
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PARKINSON’S DAG
Parkinsonorganisaties en
sympathisanten over de hele
wereld komen bij elkaar op
grotere schaal dan ooit tevoren
om duidelijk te maken wat het
echt betekent om de ziekte
van Parkinson te hebben.
Kom bij elkaar op deze Wereld
Parkinson Dag door onze video
te bekijken en te delen.
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Neem deze Wereld
Parkinson Dag deel
aan het wereldwijde
Parkinson-netwerk en
#UniteForParkinsons

|

worldpdday@epda.eu.com

“ VERGROOT DE
BEKENDHEID,
DEEL JE VERHALEN,
#UNITEFORPARKINSON’S”
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HOE KUN JE MEEDOEN

De gemakkelijkste manier waarop je ons kunt
ondersteunen en deel uit kunt maken van het
wereldwijde initiatief is door de hashtag te
gebruiken en jouw video te delen.
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VIDEO
Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een video gemaakt om te laten zien welke effecten de ziekte voor
hen elke dag heeft. Help ons op Wereld Parkinson Dag om aan de wereld te laten zien wat het betekent om de
ziekte van Parkinson te hebben, door de #UniteForParkinsons video te bekijken en te delen op de sociale media.
Eenieders ervaring met de ziekte van Parkinson is verschillend. Vertel ook jouw verhaal op
Wereld Parkinson Dag door jouw video te plaatsen op de sociale media en daarbij de hashtag
#UniteForParkinsons te gebruiken

HASHTAG
de hashtag #UniteForParkinsons
+ Gebruik
waar en wanneer je kunt op jouw sociale

jouw volgers op
+ Moedig
de sociale media aan

media-kanalen op Wereld Parkinson Dag.

om ook mee te doen.

VOORBEELDEN VAN SOCIALE MEDIA BERICHTEN WAARBIJ
DE HASHTAG #UNITEFORPARKINSONS IS GEBRUIKT
Mensen die de zieke van Parkinson hebben
kunnen persoonlijke boodschappen delen:

Organisaties die zich bezighouden met de ziekte
van Parkinson, zoals artsen, maatschappelijk
werkers, onderzoekers, beleidsmakers en
bedrijven kunnen tevens hun boodschappen delen:

#UniteForParkinsons vandaag, want de
+ Ikziekte
van Parkinson is mijn morgen.
deel uit van de wereldwijde Parkinson
+ Maak
gemeenschap op deze Wereld Parkinson Dag

we samen de schijnwerpers richten op
+ Laten
de ziekte van Parkinson #UniteForParkinsons
deze Wereld Parkinson Dag komen wij
+ Op
samen #UniteForParkinsons, doe jij mee?

met #UniteForParkinsons.
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AFBEELDING EN VIDEO
jouw keuze uit de
Je kunt de afbeelding of
+ Maak
+
afbeelding of de film en
video downloaden op je
post deze op jouw sociale
mediakanalen.

Downloads

computer en dan uploaden
naar je Facebook of
Twitter account.

Afbeelding

Video

KLIK HIER OM TE
DOWNLOADEN

KLIK HIER OM TE
DOWNLOADEN

FOTO’S

TWIBBON

Je kunt ook de hashtag gebruiken
bij je eigen foto’s als een manier
om jouw boodschap te delen

Een Twibbon is een tijdelijk frame die
je om je bestaande profielfoto plaatst.

de Twibbon naar jouw
+ Upload
profielfoto’s op Twitter en Facebook

Voorbeelden van foto’s die je
kunt gebruiken:

om zo jouw ondersteuning te tonen.

naar
+ Ga
twibbon.com/support/

die een rij staan en
+ Mensen
elkaars handen vasthouden om

unite-for-parkinsons
en volg de instructies.

verbondenheid te laten zien

of meer mensen die een
+ Eén
bord vasthouden met daarop
#UniteForParkinsons

+ Een selfie

“VERGEET NIET
#UNITEFORPARKINSONS
TE GEBRUIKEN
WANNEER JE
IETS POST”
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HOW TO GET INVOLVED OFFLINE
You can also use the image offline if you
HOE
KUNanJEevent
OFFLINE
MEEDOEN
are holding
- for example
on bags,

Je
kunt de t-shirts,
afbeelding ook
offline and
gebruiken
als je een bijeenkomst
badges,
stickers
posters.
of evenement organiseert, bijvoorbeeld op tassen, badges, t-shirts,
stickers en posters.

VOORBEELDEN VAN
MARKETINGMIDDELEN

Any
print or
costs need
to berekening
covered van
by each
individual
or organisation.
De printenproduction
productiekosten
zijn voor
de eigen
persoon
of organisatie.

MEDIA
MEDIA
If you want to tell your local and national

press
about
World
Parkinson’s
Day and
Als
je de
lokale
media
wil informeren
over
how
the
global
community
is
uniting
for
Wereld Parkinson Dag en de manier waarop
Parkinson’s,
there
will be key messages
de
wereldwijde
Parkinsongemeenschap
available
from
March
2017
zich inzet voor deze dag
mailatdan naar
www.worldparkinsonsday.com
worldpdday@epda.eu.com
You can also use these key messages
for your own blog posts or newsletters.

We zijn trots dat Parkinson’s Life onze officiële
mediapartner is voor #UniteForParkinsons.
We
are parkinsonslife.eu
proud to have Parkinson’s
Life naar
Bezoek
in de aanloop
as
our
official
#UniteForParkinsons
11 april om inspiratie op te doen en op de hoogte
media
partner.
Make
sure
you visit
te blijven
van het
laatste
campagnenieuws
www.parkinsonslife.eu in the lead up
to 11 April to get inspired and stay up to
date with all the latest campaign news.

If you need information sooner,
email worldpdday@epda.eu.com
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VEELGESTELDE VRAGEN
1. WAT IS WERELD PARKINSON DAG?

Wereld Parkinson Dag wordt elk jaar gehouden
op 11 april. Dit is de geboortedag van Dr James
Parkinson, die het meest bekend is vanwege zijn
publicatie ‘An Essay on the Shaking Palsy’ in 1817
en ervoor heeft gezorgd dat de ziekte van Parkinson
internationaal erkend werd als ziekte.
Op 11 april 2018 vragen we iedereen, waar dan
ook ter wereld, om zich te verenigen om aandacht
te vragen voor de ziekte van Parkinson en dat op
een grotere schaal dan ooit tevoren.

2. WAT IS DE ALGEHELE DOELSTELLING VAN DE
#UNITEFORPARKINSONS CAMPAGNE?

Het belangrijkste doel van de #UniteForParkinsons
campagne is om wereldwijde aandacht te vragen
voor de ziekte van Parkinson. Het is de eerste stap
binnen een langere termijnstrategie – we willen
Wereld Parkinson Dag positioneren als een
platform met als doel een actieve wereldwijde
Parkinsongemeenschap te creëren na 2018.
Met een grotere gemeenschap kunnen we
stimuleren dat er meer aandacht komt voor de
ziekte van Parkinson en de noodzaak voor meer
wereldwijd, gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling.
Als je meer wil doen in jouw regio, neem dan
contact op met je lokale Parkinsonorganisatie.

3. WIE ZIT ER ACHTER DE “UNITE FOR
PARKINSON’S” CAMPAGNE?

Parkinson’s UK en de European Parkinson’s
Disease Association (EPDA) hebben samen het
#UniteForParkinsons concept ontwikkeld en
deze gids samengesteld.
Voor de campagne van dit jaar werken ze samen
met Parkinsonorganisaties in Afrika, Australië,
India en de Verenigde Staten, waaronder ook de
Michael J. Fox Foundation en de World Parkinson
Coalition om publiciteit te geven aan de campagne.
Zoals je kunt zien zijn voor deze gids en de
gebruikte beelden niet de huisstijlen van
Parkinson’s UK of de EPDA gebruikt. Hier is
bewust voor gekozen: #UniteForParkinsons is
er voor iedereen wereldwijd die de ziekte van
Parkinson heeft of erdoor geraakt wordt

4. IK HEB AL PLANNEN GEMAAKT VOOR EEN
ACTIVITEIT OP WERELD PARKINSON DAG.
KAN IK TOCH NOG MEEDOEN?

5. IK MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE SOCIALE
MEDIA, WAT KAN IK DOEN OM TOCH TE
HELPEN?

We begrijpen dat niet iedereen gebruik
maakt van de sociale media. Toch hebben
we ervoor gekozen om dit als voornaamste
communicatiekanaal te gebruiken omdat het een
snelle, gemakkelijke en goedkope manier is om
internationaal veel mensen te bereiken.
Desalniettemin zijn er ook andere eenvoudige
manieren om offline bij te dragen aan de campagne.
Bijvoorbeeld:
• Deelnemen aan een evenement om bewustwording
te stimuleren en/of een fondsenwerving voor jouw
lokale organisatie, daarbij gebruikmakend van het
#UniteForParkinsons campagnemateriaal.
• Een artikel schrijven voor een lokaal of nationaal
tijdschrift of contact opnemen met jouw lokale of
nationale krant. Op pagina 8 vind je informatie en
voorbeelden van de belangrijkste boodschappen
die je hierin naar voren kunt brengen.
• Gebruik maken van de afbeelding op pagina 8
om badges, stickers en andere materialen te
bedrukken en deze te gebruiken op bijeenkomsten
of toe te voegen aan je eigen materialen.
• Een poster ophangen voor jouw raam.

6. WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN
OVER DE ZIEKTE VAN PARKINSON?

Parkinson’s UK en de EPDA bieden beiden
uitgebreide informatie over de ziekte van
Parkinson, neem contact met hen op als je
ondersteuning nodig hebt.
NB: in Nederland kun je terecht bij de Parkinson
Vereniging via www.parkinson-vereniging.nl

7. HOE KAN IK MIJN PLANNEN VOOR WERELD
PARKINSON DAG DELEN MET HET TEAM VAN
#UNITEFORPARKINSONS?
Je kunt jouw plannen mailen naar
worldpdday@epda.eu.com – dit emailadres
is speciaal in het leven geroepen voor deze
campagne en de EPDA zal ook namens het team
van Parkinson’s UK zorgdragen voor het lezen
en beantwoorden van de mails. We zullen je
gegevens niet ongevraagd delen, maar kunnen
je wel in contact brengen met mensen binnen de
EPDA en/of Parkinson’s UK als dit relevant is.

Natuurlijk! We horen graag wat je plannen zijn voor
Wereld Parkinson Dag 2018, dus laat het ons weten
door te mailen naar worldpdday@epda.eu.com
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BEDANKT
VOOR JOUW BETROKKENHEID

OM WERELD PARKINSON DAG
2018 TOT EEN GROOT SUCCES
TE MAKEN.
BEZOEK OP 11 APRIL
UNITEFORPARKINSONS.ORG
OM TE ZIEN HOE IEDEREEN
WERELDWIJD BETROKKEN IS.
MOCHT JE VRAGEN HEBBEN OF
ONS WILLEN VERTELLEN OVER JOUW
PLANNEN, KUN JE MAILEN NAAR
WORLDPDDAY@EPDA.EU.COM

#UNITE FOR
PARKINSONS
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