
Motiverend communiceren
over COVID-19 vaccinatie
als zorg- of 
welzijnsprofessional





4 vragen 

1. De rol van zorg- en welzijnsprofessionals in vaccinatiecommunicatie?

2. Hoe is het vandaag gesteld met motivatie en vaccinatietwijfel? 

3. Hoe patiënten/cliënten motiveren om zich te laten vaccineren? 

4. Welke gesprekstechnieken kan je daarbij aanwenden? 



De rol van zorg- en welzijnsprofessionals in 
vaccinatiecommunicatie
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Impact van gezondheidswerkers



Randvoorwaarden

▸Hen ‘empoweren’ = vertrouwen van zorg- en welzijnsprofessionals 

verhogen in:

•Hun eigen beslissing om zich te laten vaccineren 

•Hun patiënten/cliënten motiveren om zich te laten vaccineren 



Hoe is het gesteld met motivatie en 
vaccinatietwijfel? 



Motivatie

Maar: motivatie ongelijk verdeeld!
Bijvoorbeeld: opvangcentra voor daklozen in 
Antwerpen: slechts 24% wenst zich te laten 
vaccineren 



Vaccinatietwijfel

Vertrouwen

Risicopercepti
e

Gemak

Vaccinatietwijfel





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

• Mensen met laag inkomen

• Etnisch-culturele minderheden

• Daklozen

• LBGTQ gemeenschap

▸ In België: 

• Meer twijfelaars in categorie 25-55 jaar en meer bij vrouwen dan bij mannen 

(https://motivationbarometer.com/)

• Verder geen duidelijk demografisch profiel 

Specifieke groepen

Wie is meest vatbaar voor vaccinatietwijfel? 

Vertrouwen

https://motivationbarometer.com/


Wijdverspreid 

Wie is het meest vatbaar voor vaccinatietwijfel? 



▸ Misinformatie

• Niet-intentioneel 

• Resultaat van onwetendheid of 

nonchalance 

▸ Disinformatie

• Opzettelijk foute of misleidende 

informatie 

◦ Theorieën met ‘schijn van 

waarheid’  (worden soms 

geloofd vanuit ‘cognitieve 

luiheid’)

◦ Complottheorieën worden 

nauwelijks geloofd

Foute informatie

Voeding voor vaccinatietwijfel





Hoe motiveer je patiënten/cliënten om zich te 
laten vaccineren? 

Communicatietips 



Risicoperceptie verhogen 

1. Risico perceptie

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

en de samenleving

◦ Risico benoemen 
• Niet vanuit extremen of 

angstframe

• Cijfers én verhalen

2. Response effectiviteit

• Geloven dat vaccin efficiënte oplossing is

◦ Effectiviteit van het vaccin benoemen

3. Zelf-effectiviteit

• Geloven dat je tot actie kan overgaan

◦ Praktische informatie meegeven

Risicoperceptie



▸Twijfels erkennen

▸Wetenschappelijke consensus benadrukken (bvb. veiligheid)

▸Fake news en mythes niet onnodig herhalen (zie ook website Gezondheid 

en Wetenschap)

▸Niet te veel aandacht aan complottheorieën

Omgaan met fake news

Vertrouwen vergroten
Vertrouwen



▸ ‘Inoculatie’ tegen nepnieuws:

• Blootstelling aan fake news en leren herkennen zorgen 

dat mensen er nadien beter bestand tegen zijn

• => ‘cognitieve antistoffen’

• Leren herkennen:

◦ Opletten voor pakkende titels 

◦ Opletten voor autoriteitscues

◦ Aanmoedigen om bronnen te checken

Omgaan met fake news

Vertrouwen vergroten
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)

… Bij mensen met diepgeworteld wantrouwen

Vertrouwen vergroten
Vertrouwen



1. Vaccineren als sociale norm communiceren

2. Gebruik het juiste frame

3. Aansluiting vinden bij waarden van de cliënt

4. Verhalen vertellen

5. Positieve emoties opwekken  

Motivatoren versterken en drempels verkleinen 

Altijd een goed 
idee!



1. Communiceer vaccineren als de sociale norm

▸Geen vaccinatietwijfel veronderstellen bij aanvang van een gesprek (vb. “heb je je 

oproepingsbrief al gekregen?” ipv “Hoe sta je tegenover je laten vaccineren, heb je 

twijfels?”)

• Zou net twijfel kunnen zaaien

• MAAR snel schakelen naar erkenning en empathie wanneer iemand 

vaccinatietwijfel uitdrukt 

▸Vertellen over je eigen vaccinatie-ervaring  => voorbeeldfunctie 

▸Sociale norm creatief communiceren in de wachtruimte of via andere kanalen

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

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



Pro-vaccinatieframes Elementen

Volksgezondheidsframe Vaccinaties als antwoord op de pandemie, virus 
onder controle door groepsimmuniteit

Terug naar de vrijheid Vaccinaties als manier om sociaal en 
economisch leven terug herop te vatten 

Solidariteitsframe Vaccinatie als manier om elkaar en de meest 
kwetsbaren te beschermen

2. Gebruik het juiste frame



3. Vind aansluiting bij de waarden van de patiënt/cliënt

▸ 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!



Filmpje verpleging natuurlijk systeem boosten



4. Vertel verhalen

▸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 
cliënten



▸Verbondenheid

▸Trots

▸Hoop 

5. Wek positieve emoties op



Gesprekstechnieken



Enkele technieken/tips toepassen?

Motiveren

ZDT    MIPerson centered



▸Samenwerking als gelijkwaardige partners

▸Respecteer de beleving van de persoon en 

leef erin in

▸Erken, stimuleer de autonomie van de 

persoon

▸Persoon heeft eigen redenen, tracht deze 

1. Te ontlokken 

2. Te bevragen 

3. Te geven

De mens wordt als een bron 

gezien en niet als een leeg 

glas waar je kennis en 

vaardigheden in moet 

gieten 

(Carolina Yahne)

Een manier van werken. 

Grondhouding



▸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



▸Reflectief luisteren

▸Open vragen stellen 

▸Bevestigen

▸Informatie uitwisselen

▸Discrepantie ontwikkelen en blootleggen 

▸Verandertaal ontlokken, horen en 

bevestigen

▸Schaalvraag gebruiken

Gesprekstechnieken / tips



▸ Teruggeven wat je gezien en gehoord hebt (eenvoudig)

▸ Achterliggende beleving/gedachte achterhalen (complex)

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

gezegd geen zin om me als proefkonijn te laten gebruiken”

• Niet als proefkonijn gebruiken…

• Je twijfelt om je te laten vaccineren, omdat je bezorgd 

bent over de veiligheid van het vaccin. Mag ik je wat 

vertellen over de veiligheid?

• Je hebt schrik dat er ernstige complicaties zouden 

optreden omdat je denkt dat het maar snel – snel 

onderzocht is.

Reflectief luisteren



Filmpje huisarts twijfelen niet luisteren



Open vragen stellen

▸Ruimte laten aan de persoon om te 

vertellen, 

▸Richting van gesprek mee te bepalen

▸ Inzicht laten komen bij de persoon

▸Vraagt tijd

• Nadenken over antwoord

• Tijdens het antwoord is de 

persoon zelf nog aan het zoeken

• Men antwoord niet in punten. 



Open vragen stellen

▸ Je gaat jezelf toch laten vaccineren? 

• Binnenkort krijgt je wellicht je oproepingsbrief voor je 
vaccinatie. Kijk je ernaar uit? 

▸ Denk je dat er nadelen aan het vaccin zouden zijn?

• Welke nadelen denk je dat er zouden kunnen zijn? 

• Waarover ben je bezorgd over het vaccineren?

▸ Weet je waarom het belangrijk is dat we 70% van de bevolking 
gevaccineerd zouden hebben? 

• Welke redenen heb jij (zou jij kunnen hebben) om jezelf te 
vaccineren?

• Informatie uitwisselen

▸ Denk je  niet dat het beter is om jezelf te laten vaccineren voor 
je partner, ouders,…?

• Informatie uitwisselen

▸ Kan je me iets meer vertellen over die twijfels? (ja-neen vraag)

▸ Vertel me eens iets meer over de redenen waarom wel een 
vaccin zal halen. (bevel)



Filmpje Huisarts erg suggestieve vraag



Bevestigen

▸ Positieve manier van kijken en luisteren

▸ Positieve eigenschappen en inspanningen 

benoemen

• “Je hebt hier veel over gelezen”

• “Je denkt hier kritisch over na, dat is 

goed!”

• “De gezondheid van je ouders is 

belangrijk voor jou, je zorgt goed voor 

hen”



Filmpje huisarts bevestigen



Informatie uitwisselen

▸Ontlokken

• Toestemming

• Wat weet de persoon al?

• Bijkomende info?

▸ Info geven

• Eerlijk, neutraal en zonder oordeel

• Zo relevant mogelijk voor de persoon

▸Ontlokken 

• Laat de persoon zijn conclusies 
trekken



Informatie uitwisselen

▸ 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? 

▸ Info geven

▸ Ontlokken 

• Nu je dit zo hoort wat denk je dan?



Filmpje verpleger informatie uitwisselen ontlokken 
– info geven – ontlokken



▸ Redenen om te vaccineren

• Indien je jezelf zou vaccineren, waarom zou dat dan zijn?

• Wat zijn de voordelen van vaccineren?

◦ Algemeen

◦ Specifiek voor jou

▸ Impact 

• Stel dat je jezelf laat vaccineren, hoe zou het leven er dan over een half jaar kunnen uitzien? 

• Stel dat er te weinig mensen zich laten vaccineren, hoe zou het leven er dan over een half jaar kunnen 
uitzien? 

▸ Bezorgdheid 

• Eigen bezorgdheid uiten

◦ Cfr. Informatie uitwisselen (ontlokken, info geven, ontlokken)

• Bezorgdheid van belangrijke anderen

◦ Waarom denk je dat je moeder, je kind, je werkgever bezorgd is?

Bij twijfelaars en weigeraars 

Discrepantie ontwikkelen (& blootleggen)



▸ Vergelijken met waarden en doelen (makkelijk indien al een goede band met de persoon hebt)

▸ Wat vind je belangrijk in deze grote levensdomeinen?

• Familie: bv. Goede echtgenoot zijn door…, kinderen gezond groot brengen

• Werk: bv. Maatschappelijke verandering teweeg brengen

• Vriendschap: bv. Tijd doorbrengen

• Vrije tijd: bv. Met vrienden kunnen afspreken

• Gezondheid: bv. Met kwaliteit leven

• Andere: bv. Spiritueel ontwikkelen

▸ Welke prioriteiten zijn er voor jou?

▸ Welke invloed kan vaccineren hebben op deze grote levensdoelen?

▸ Vertrouwen – nut voor de deelnemer niet onmiddellijk duidelijk

▸ Moeilijk te bevatten, te verwoorden

Bij twijfelaars en weigeraars 

Discrepantie ontwikkelen (& blootleggen)



Discrepantie (ontwikkelen &)
blootleggen

▸ Nadeel en voordeel

▸ ‘Je wilt graag het normaal leven weer oppikken 

maar je twijfelt om je te laten vaccineren.’

VS

▸ ‘Je twijfelt om je te laten vaccineren, en

tegelijkertijd wil je graag dat we ons normaal leven 

weer kunnen oppikken’

▸ Deze ambivalentie is vaak niet bewust en 

heel onaangenaam voor een persoon.



▸Persoon wilt niet veranderen en weigert ondersteuning van een hulpverlener

(extern attribueren) 

⇔

▸Persoon wilt het huidige behouden (gedrag) en dat is niet onlogisch. (Intern 

attribueren) Iets onbekend in mijn lijf laten spuiten waar ik waarschijnlijk direct ongemak van zal 

hebben. 

▸ Persoon zit niet op dezelfde lijn met de hulpverlener (relatie) (Intern attribueren) 

Gedrag

▸ Verandering gaat langs een moment van ambivalentie 

• luisteren, begrip, beide kanten verkennen

Relatie

▸ Rustig aan, stap terug, onderzoeken waar we anders kunnen reageren

• Verbondenheid, autonomie, (compenentie)

Point of view

Weerstand – waarom wilt iemand niet van standpunt veranderen?



Verandertaal ontlokken, horen en bevestigen

Ja dat zal ik doen.

Misschien kan ik dat wel doen.

Ik wou dat ik het kon.

Ik doe mijn best om eraan toe te komen.

Ik beloof dat ik het morgen zal doen.

Ik zal erover nadenken.



Verlangen
Wens tot verandering
Ik wil…
Ik zou graag…

Vermogen 
Uitspraken over bekwaamheid
Ik zou kunnen…
Ik kan…

Redenen
Argumenten voor verandering
Waarschijnlijk zullen we sneller zonder mondmasker kunnen als ik…

Noodzaak 
Plicht tot veranderen
Ik zou moeten…
Het is nodig dat ik

Vastbesloten 
De aannemelijkheid van verandering
Ik ga…
Ik zal…

Stappen zetten
Uitspraken over acties die ondernomen zijn
Ik ben op internet aan het zoeken geweest naar de manier waarop het vaccin werkt 

Verandertaal ontlokken, horen en bevestigen



Filmpje huisarts verandertaal horen en bevestigen



▸Op een schaal van 0 tot 10 hoe zeker ben je dat het vaccin zal laten zetten?

• Waarom niet x-1

• Hoe kan het veranderen naar x+1

• Stel nooit de vraag waarom is het niet x+1

Schaalvragen 



▸ 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


Filmpje maatschappelijk werker twijfel schrik 
corona krijgen geheel



Nuttige tools en materialen



Laatjevaccineren.be

https://www.laatjevaccineren.be/


+ meertalige en toegankelijke 
informatie op 
https://www.integratie-
inburgering.be/nl/corona-
meertalige-info



Gezondheid en wetenschap

https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus


De Zuidpoort, Gent 

https://dezuidpoortgent.be/2020/12/23/hoe-werkt-een-vaccin/




https://vlaamsel
ogos.be/sites/d
efault/files/dom
ain%20editor/M
elissa/Gespreksl
eidraad%20ZOR
G%2018022021.
pdf



Vlaamse Logo’s

▸ Inspiratiegids voor vaccinatiecommunicatie 

met info en overzicht van materialen

https://www.vlaamselogos.be/content/covid-19-vaccinatiecampagne


gezondleven.be

Bedankt
vragen? 

▸Leen Van Brussel

▸Leen.vanbrussel@gezondleven.be

▸ Luc.lipkens@gezondleven.be

▸ Luc Lipkens


