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Communicatiemiddelen voor
specifieke doelgroepen
Om iedereen in Nederland te helpen met het maken van een keuze over vaccineren tegen corona voert de
Rijksoverheid een voorlichtingscampagne op radio, televisie en online. Sommige Nederlanders hebben
andere middelen of kanalen nodig om geïnformeerd te raken. Daarom zijn er materialen gemaakt die voor
hen geschikt zijn.

Huidige materialen
Alle materialen zijn ook te vinden via www.coronavaccinatie.nl.

Praatplaat
Een plaat met veel beeld en
eenvoudige tekst over vaccineren
tegen corona voor mensen die de
Nederlandse taal niet goed spreken.
De praatplaat is beschikbaar in het
Engels, Arabisch, Frans, Duits, Pools
en Turks. En ook in het Fries.

Steffie-module
Een video in eenvoudige taal over
vaccineren tegen corona. Deze is
bedoeld voor mensen die een zetje
nodig hebben, laaggeletterden en
mensen die de Nederlandse taal niet
goed machtig zijn. De Steffiemodule is beschikbaar in het Engels,
Roemeens, Turks, Arabisch, Eritrees,
Somalisch, Papiamento, Bulgaars en
Pools.

Video’s rond specifieke
thema’s
Korte video’s waarin een expert
vragen beantwoordt
• Video Vaccineren tijdens ramadan,
voor de islamitische gemeenschap
in Nederland, ook ondertiteld in
Turks en Arabisch
• Video Een livestream gericht op
mensen met een islamitische
achtergrond in Nederland over
vaccineren tegen corona
(uitgezonden en opgenomen op
14 februari 2021).
• Video Van uitnodiging tot
registratie
• Video (talkshow) Wat heeft het
voor nut je te laten vaccineren?
• Video 6 vragen over het
AstraZeneca-vaccin aan huisarts
Ted van Essen

Animatie
Wat gebeurt er als u aan de beurt
bent voor een coronaprik?

Basisfolder
Algemene informatie voor iedereen
die met vaccineren te maken krijgt.
De folder is vertaald in 10 talen.

Government.nl
Website specifiek gericht op
anderstaligen, waarop veel
informatie wordt gegeven over
corona en vaccineren.

Van uitnodiging tot prik
Ben je aan de beurt voor een prik
tegen tegen het coronavirus? In 6
stappen wordt uitgelegd wat je
moet doen.

april 2021

Nieuwe materialen
De volgende materialen zijn in de maak:

Informatiebijeenkomsten via sleutelpersonen
Informatiebijeenkomsten voor anderstalige gemeenschappen. Sleutelpersonen presenteren informatie over vaccineren in online
bijeenkomsten voor deze groepen. Materialen (korte filmpjes, animaties, informatiekaarten) worden door hen ook in
WhatsAppgroepen gedeeld. Zo krijgen mensen informatie in hun eigen taal.
Voor wie? Onder andere Marokkaanse, Iraakse, Syrische, Jemenitische, Soedanese, Turkse, Surinaamse, Caribische, Somalische,
Bulgaarse, Hongaarse en Afrikaanse gemeenschappen.

Informatiekaarten
A5-kaarten met weinig tekst en veel beeld over bijvoorbeeld bijwerkingen van de vaccins en vaccineren tijdens een zwangerschap.
Deze kaarten zijn bedoeld voor laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Deze kaarten worden in
meerdere talen beschikbaar gesteld. Oplevering wordt begin mei 2021 verwacht.

Tweede Steffie-module over bijwerkingen en zwangerschap
Een tweede module van Steffie. Deze is bedoeld voor mensen die een zetje nodig hebben, laaggeletterden en mensen die de
Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Deze module wordt in meerdere talen beschikbaar gesteld. Oplevering wordt half mei 2021
verwacht.

Wachtkamerinformatie
On- en offline informatie in de wachtkamers van huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Het zijn informatiematerialen die uitleg
geven over vaccineren. We richten ons hierbij vooral op praktijken in achterstandswijken. Ook maken we korte filmpjes die op de
wachtkamerschermen vertoond worden. Oplevering wordt half mei 2021 verwacht.
Voor wie? Patiënten in wachtkamers, in het bijzonder laaggeletterden, mensen met een migratieachtergrond en mensen die de
Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

Animatie
Een filmpje waarin het uitnodigingsproces wordt uitgelegd: je hebt een uitnodiging ontvangen, wat nu?

Video’s rond specifieke thema's
Korte filmpjes die vragen over vaccineren op een eenvoudige manier beantwoorden voor laaggeletterden, mensen met een
migratieachtergrond en mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Afhankelijk van de behoefte worden de filmpjes
ook vertaald.

Samenwerking en verspreiding
De Rijksoverheid werkt met zoveel mogelijk partijen samen om de goede middelen te maken en de doelgroepen te bereiken. Dit zijn
bijvoorbeeld Pharos, Steffie, Stichting Lezen en Schrijven, Achterstandsfondsen, Netwerk Patiënteninformatie (waaronder CBG en
Thuisarts.nl), ESS-netwerken, RIVM, GGD-en, veiligheidsregio’s en gemeenten (o.a. de G4), zorgkoepels, Kennisplatform Integratie en
Samenleving (KIS), Verweij-Jonker en Movisie.
Verspreiding van de materialen verloopt via www.coronavaccinatie.nl, social media, nieuwsbrieven, zorgkoepels en
patiëntenverenigingen, en andere partijen in ons netwerk.

alleen samen krijgen we
corona onder controle
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