
Hulpmiddelen voor communicatie over coronavaccinatie 

Er wordt op dit moment door veel verschillende instanties informatie ontwikkeld over de 

coronavaccinaties. Informatie die bedoeld is om zorgmedewerkers of cliënten en naasten te 

informeren over de vaccins. Actuele informatie over de coronavaccinatie voor werkgevers vindt u via 

www.actiz.nl/coronavaccinatie. U vindt daar onder meer een Q&A met de 10 belangrijkste vragen 

van dit moment voor werkgevers in de zorg.   

Hieronder vindt u een overzicht met communicatiemiddelen, dat voortdurend zal worden aangevuld.  

Communicatiematerialen: 

• Het ministerie van VWS heeft een toolkit voor zorginstellingen ontwikkeld. Het is een 

‘levende’ website, die steeds wordt aangevuld met nieuwe materialen. De 

communicatiemiddelen die erin staan zijn rechtenvrij te gebruiken om zorgmedewerkers te 

informeren over het coronavaccin. Kijk vooral regelmatig opnieuw in de link: er worden 

steeds nieuwe producten toegevoegd. De toolkit bevat op dit moment de volgende kant-en-

klare communicatiemiddelen:  

o Kernboodschap 

o Nieuwsberichten, artikelen en interviews 

o Persberichten 

o Veiligheid en snelheid van ontwikkeling vaccins 

o Werking vaccins 

o Infographics over de vaccinatiestrategie 

o Expertvideo's 

o Social posts en banners 

o Social sliders voor Facebook en Instagram 

o Afbeeldingen 

o Advertenties 

o Het Grootste Coronaspreekuur 

• De publiekswebsite van het ministerie van VWS, www.coronavaccinatie.nl, biedt ook veel 

informatie die te gebruiken is voor teksten of informatie.  

Video: 

• Via de Universiteit van Nederland geven topwetenschappers colleges of informatie over hun 

vakgebied. Professor Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) geeft helder antwoord op 

vragen over het BioNTech/Pfizer-vaccin: 

https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-gevaarlijk-is-het-coronavaccin 

• In een video van het RIVM beantwoordt CŽcile van Els, hoogleraar vaccinologie vier vragen 

over het coronavaccin. Ze legt uit hoe een vaccin werkt, hoe een RNA-vaccin werkt, of de 

coronavaccins veilig zijn en wat de effectiviteit van de vaccins is: 

https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals  

Audio: 

• Branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakte een podcast 

over de vaccinatie. Een ervaringsdeskundige, een zorgethicus, een begeleider dagbesteding 

en een arts voor verstandelijk gehandicapten gaan met elkaar in gesprek: 

https://www.vgn.nl/nieuws/goed-gesprek-over-coronavaccins-de-stellingcast-podcast-van-

de-vgn  
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• In de Artsen Podcast van de KNMG gaan Hans van Vliet, programmamanager van het 

Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM en Olga Visser, arts infectieziektenbestrijding bij de 

GGD regio Utrecht in gesprek. Ze bieden een kijkje in het vaccinatieprogramma en hebben 

aandacht voor de rol van de arts:  welke verantwoordelijkheid heb je als arts en hoe ga je om 

met sceptici? https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-artsen-

podcast-het-corona-

vaccinatieprogramma.htm?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuw

sbrief+COVID-19-vaccinatie  

In ontwikkeling: 

• E-learning COVID-19-vaccinatie van het RIVM. De e-learning omvat een algemeen deel 

(o.a. ontwikkeling vaccins, doelgroepen, rollen stakeholders, uitvoeringsaspecten en 

voorbeeldgesprekken) en vaccinspecifieke hoofdstukken. Accreditatie wordt 

aangevraagd. Verwacht: 4 januari 2021 online. 

• E-learning voor medewerkers in de langdurige zorg van het Instituut Verantwoord 

Medicijngebruik. Een niet-geaccediteerde video van een half uur met informatie zodat 

medewerkers zich kunnen laten informeren. Verwacht: 4 januari online.  
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