
Vaccinatiecommunicatie

De rol van de zorgverlener



4 vragen 

1. Wat is het doel van vaccinatiecommunicatie tussen zorgverlener en patiënt/cliënt? 

2. Wat is vaccinatietwijfel ?

3. Wat kan je als zorgverlener doen om je patiënten/cliënten te motiveren zich te laten 
vaccineren?

4. Welke gesprekstechnieken kan je daarbij aanwenden? 



Doel van vaccinatiecommunicatie? 
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Randvoorwaarden

Rol van zorgpersoneel in vaccinatiecommunicatie is cruciaal 

▸Zorgpersoneel ‘empoweren’ = vertrouwen van zorgpersoneel verhogen 

in:

• hun eigen beslissing om zich te laten vaccineren 

• hun patiënten/cliënten motiveren om zich te laten vaccineren 



Patiënten/cliënten informeren Patiënten/cliënten motiveren

Geïnformeerde motivatie



▸Motivatoren versterken 

▸ Beschermen van de eigen 

gezondheid

▸ Beschermen van oudere/kwetsbare 

mensen

▸ Sociaal leven terug kunnen 

hervatten? 

▸ Bijdragen aan het maatschappelijk 

belang?

▸ Een voorbeeldfunctie opnemen? 

▸…

▸Drempels verkleinen

▸Geen vertrouwen in veiligheid van het vaccin

▸Angst voor prik

▸Angst voor bijwerkingen

▸ Twijfels over de effectiviteit

▸ Lage risicoperceptie

▸Geen vertrouwen in overheid

▸ Schaamte voor lichamelijkheid

▸…



Vaccinatietwijfel



• Vaccinatiegraad bij jongere kinderen 

> lager in een gezin met een minder 

gunstig sociaaleconomisch profiel* 

• Vaccinatiegraad bij adolescenten 

> suboptimaal wanneer een moeder van 

niet-Belgische herkomst*

• Vaccinatie Covid in Israel
“We found that municipalities with a lower SES, often populated with ethnic 

minorities in Israel, suffer from a higher disease burden, yet their at-risk population 

has not been vaccinated against COVID-19 in the targeted rates.”**

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties: 

▸ armoede en bestaansonzekerheid

▸ isolatie/beperkt sociaal netwerk/sociale 

context

▸ fysieke en psychische problemen

Ongelijke verdeling in vaccinatiegraad 

* Vaccinatiegraad studie Agentschap Zorg en Gezondheid – 2016

** Socioeconomic Disparities and COVID-19 Vaccination Acceptance: Experience

from Israel

Gil Caspi, Avshalom Dayan, Yael Eshal, Sigal Liverant-Taub, Gilad Twig, Uri 

Shalit, Yair Lewis, Avi Shina, Oren Caspi

medRxiv 2021.01.28.21250716



Vaccinatietwijfel

Vertrouwen

RisicoperceptieGemak





▸Groepen die in dagelijks leven discriminatie ervaren, zich niet gehoord voelen, … 

• Mensen met laag inkomen

• Mensen met migratie-achtergrond

• Daklozen

• LBGTQ gemeenschap

▸Groepen met lage risicoperceptie 

Wie is meest vatbaar voor vaccinatietwijfel? 

Risicopercepti
e

Vertrouwen





▸Misinformatie

• Resultaat van onwetendheid of 

nonchalance 

▸Disinformatie

• Opzettelijk foute of misleidende 

informatie 

Misinformatie en disinformatie 



Wat kan je doen om patiënten/cliënten te motiveren?  



Perceptie van risico en effectiviteit 
vergroten

1. Risico perceptie

• Geloven dat covid-19 risico is voor jezelf, de anderen 

en de samenleving

◦ Risico benoemen 

◦ Niet vanuit extremen of angstframe

2. Response effectiviteit

• Geloven dat vaccin efficiënte oplossing is

◦ Effectiviteit van het vaccin benoemen

3. Zelf-effectiviteit

• Concrete tips en richtlijnen meegeven 

Risicoperceptie



▸Twijfels erkennen

▸Foute beweringen niet herhalen

▸ ‘Inoculatie’ tegen nepnieuws 

• Waarschuwen voor manieren waarop nepnieuws je kan misleiden (vb. valse experten 

inzetten, standpunt presenteren als ‘wetenschappelijk alternatief, …)

• + tegenargument 

• => ‘cognitieve antistoffen’ 

Vertrouwen vergroten bij mensen met vaccinatietwijfel

Vertrouwen



▸Focus leggen op vertrouwen creëren of versterken eerder dan op 

‘overtuigen’

•Grondhouding vanuit gelijkwaardigheid, empathie,…

▸Niet veroordelen, beschamen, …

▸Onderwerp niet uit de weg gaan (creëert ruimte anti-vaxxers)

…Mensen met diepgeworteld gebrek aan vertrouwen

Vertrouwen vergroten bij…



▸ Vaccineren als sociale norm communiceren

▸ Een individueel en sociaal frame gebruiken

▸ Aansluiting vinden bij waarden van de patiënt/cliënt

▸ Verhalen vertellen

▸ Positieve emoties opwekken  

Motivatoren versterken en drempels verkleinen 

Altijd een goed 
idee!



Vaccineren als sociale norm communiceren

▸Geen vaccinatietwijfel veronderstellen als zorgverlener (vb. “ik zie dat je vaccinatie 

volgende week gepland staat”)

• MAAR snel schakelen naar erkenning en empathie wanneer iemand 

vaccinatietwijfel uitdrukt 

▸Vertellen over je eigen vaccinatie-ervaring  => voorbeeldfunctie 

▸Sociale norm communiceren in de wachtruimte of via andere kanalen

• vb. ‘80% van onze patiënten geeft aan zich te laten vaccineren’

• Korte getuigenissen (quotes) van patiënten die zich zullen laten vaccineren 



▸ Individueel frame:

• Focus op bescherming van jezelf door 

vaccinatie 

▸ Sociaal frame

• Focus op beschermen van anderen en 

bijdragen tot collectief belang

Een individueel en sociaal frame gebruiken



Verhalen vertellen

▸Verhalen ‘vertalen’ complexe en abstracte 
wetenschappelijke informatie

▸=> verhalen kunnen overtuigingen, 
attitudes, intenties en gedrag beïnvloeden

▸=> verhalen kunnen angst doen wegnemen

▸Verhalen van jezelf, vanuit je omgeving, van 

patiënten/cliënten



Aansluiting vinden bij de waarden van de patiënt 

▸ Beslissingen i.v.m. vaccinaties worden gestuurd door 

waarden

▸Waarden kunnen vaccinatie negatief beïnvloeden:

• Puurheid

• Vrijheid

• Individualisme

• Fatalisme

▸Aansluiting vinden bij die waarden is belangrijk!
• Vb. ‘Boost je natuurlijk afweermechanisme tegen 

covid-19. Laat je vaccineren’ (puurheid)



▸Verbondenheid

▸Trots

▸Hoop 

Positieve emoties opwekken



Welke gesprekstechnieken kan je gebruiken? 



▸Een benadering die patiënten informeert 

en sensibiliseert over de vaccinaties, op 

basis van hun specifieke noden en hun 

kennis, met respect voor hun twijfels en 

overtuigingen. Het gebruik van 

motiverende gespreksvoering vraagt om 

een respectvol en empathisch gesprek 

over vaccinatie, gesteund op een relatie 

van vertrouwen en wederkerigheid.

▸

Psychologische basisnoden bevredigen

Motiverende gespreksvoering 

Verbondenheid

Autonomie

Gesprekstechnieken

Competentie



▸Studie uit Canada: het gebruik van motiverende gespreksvoering leidde tot een 

toename van 15% in de intentie van moeders om hun kinderen te laten vaccineren, 

een toename van 7% van vaccinatiegraad bij baby’s van 7 maanden (Gagneur et al 

2018)

Een effectieve manier om vaccinatietwijfel te verkleinen 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5724-y


▸Reflectief luisteren

▸Open vragen stellen 

▸Bevestigen

▸Informatie geven

▸Discrepantie blootleggen 

▸Verandertaal ontlokken 

Gesprekstechnieken van motiverende gespreksvoering



▸ Teruggeven wat je gezien en gehoord hebt

▸Achterliggende beleving/gedachte achterhalen

▸ “Ik betwijfel of dat allemaal wel veilig is, en ik 

heb eerlijk gezegd geen zin om me als 

proefkonijn te laten gebruiken”

• Je twijfelt om je te laten vaccineren, 

omdat je bezorgd bent over de veiligheid 

van het vaccin

• Niet als proefkonijn gebruiken…

• Je word boos bij de gedachte dat je een

vaccin zou krijgen dat niet volledig veilig 

is

Reflectief luisteren 



▸Ruimte laten aan de persoon om te 

vertellen, richting van gesprek mee te 

bepalen

• ‘Waarover ben je precies 

bezorgd?’

• ‘Wat heb je daarover gehoord? 

Open vragen stellen



▸Positieve manier van kijken en luisteren

▸Positieve eigenschappen en inspanningen 

benoemen

• “Je hebt hier veel over gelezen”

• “Je ben kritisch ingesteld, dat is goed!”

• “De gezondheid van je ouders is 

belangrijk voor jou, je zorgt goed voor 

hen”

Bevestigen 



▸Ontlokken – geven –ontlokken 

• Je loopt duidelijk met vragen rond. Wat weet 
je er al over?

• "Om een goede beslissing te kunnen nemen is 
het belangrijk dat je wat meer weet over... 
Vind je het goed dat ik hier wat over vertel?"

• Ik zou het met jou willen hebben over de 
veiligheid van het covid-19-vaccin, kan dat 
voor jou? 

• Heb jij hier verder nog specifieke vragen over? 

• Nu je dit zo hoort wat denk je dan?

Informatie geven



▸Discrepantie tussen huidig standpunt en 

belangrijke waarden en doelen van de 

patiënt/cliënt 

▸ ‘Je twijfelt om je te laten vaccineren, en 

tegelijkertijd wil je graag dat we ons 

normaal leven weer kunnen oppikken’

Discrepantie blootleggen



▸ ‘Welke voordelen zouden mensen die zich laten 
vaccineren kunnen hebben? Zou dat voordeel voor 

jou ook kunnen gelden’?

▸ ‘Stel dat iedereen zich zou laten vaccineren, hoe 

zou het leven er over 6 maanden dan uitzien?’

▸ ‘Stel dat niemand zich zou laten vaccineren, hoe 

zou het leven er over 6 maanden dan uitzien?’ 

Verandertaal ontlokken 



▸ Rustig, gestructureerd en duidelijk praten

▸ Spreken op ‘B1’ niveau (check het via deze tool)

▸Visuele ondersteuning bieden 

▸ Stimuleren om vragen te stellen 

▸ Terugvraag-methode hanteren

▸Meer: 

https://www.gezondleven.be/files/ongelijkheid/

Werken-met-mensen-met-lage-

gezondheidsvaardigheden-wat-kan-je-doen-als-

professional.pdf

Rekening houden met beperkte gezondheidsvaardigheden

https://www.ishetb1.nl/
https://www.gezondleven.be/files/ongelijkheid/Werken-met-mensen-met-lage-gezondheidsvaardigheden-wat-kan-je-doen-als-professional.pdf


▸ De inspiratiegids met campagnes en materialen van de Vlaamse Logo’s

▸ Meertalige informatie via het Agentschap Integratie en Inburgering

• https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/vertalingen/corona-informatie-in-duidelijk-nederlands-

en-andere-talen: Corona-informatie in duidelijk Nederlands en andere talen

• https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal: Informatie in duidelijk Nederlands; video en 

beeldmateriaal in duidelijk Nederlands

• Heldere communicatie ontwikkeld door de Zuidpoort in Gent (Vereniging waar armen het woord 

nemen). 

• Overzicht crisiscommunicatie Kortom 

Handige materialen 

https://vlaamselogos.be/content/COVID-19-vaccinatiecampagne
https://www.integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info
https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/vertalingen/corona-informatie-in-duidelijk-nederlands-en-andere-talen
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
https://dezuidpoortgent.be/helder-communiceren/
https://www.kortom.be/kennis/9263/de-coronacrisis-een-open-dossier-van-initiatieven-en-hulp-voor-crisiscommunicatie


gezondleven.be

Bedankt
vragen? 

▸Leen Van Brussel

▸ Leen.vanbrussel@gezondleven.be


