
 

 

Overzicht communicatiemiddelen corona vaccinatie  
 
In dit overzicht treft u communicatiemiddelen aan over verschillende onderwerpen rondom 
vaccinatie en coronabewijs.  Deze informatie is beschikbaar om te delen met jullie achterban.  
 
• Q&A’s over vaccinatie op de werkvloer: 

 Mag een werkgever vragen of een werknemer is gevaccineerd? | Rijksoverheid.nl 
 

• Communicatiemiddelen CoronaCheck 
Hulp en vragen bij coronabewijs en coronatoegangsbewijs | Coronavirus COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl 

 
o Steffie module met uitleg over CoronaCheck: Coronabewijzen - Steffie - Wat is Corona? 
o Video: Hoe maak ik een coronabewijs met de CoronaCheck-app? - YouTube 
o Video van Digisterker met uitleg: Digisterker - uitlegcoronacheck.nl 
o Communicatie over mogelijkheid om een papieren bewijs opgestuurd te krijgen via 0800-

1351 
o Fysieke informatiepunten in bijna de helft van de bibliotheken. 

 
• Informatie voor mensen met een kwetsbare gezondheid: 

Tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid | Coronavirus COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl 
 
RIVM pagina met aanvullend advies voor mensen uit de risicogroepen: Risicogroepen en 
COVID-19 | RIVM 
 

 
• Communicatiemiddelen rond zwangerschap en vaccinatie  
 

Video: interview gynaecoloog 
Zwanger of een kinderwens? � Gynaecoloog Sam Schoenmakers beantwoordt 7 vragen over 
coronavaccinatie - YouTube 
Gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC krijgt veel vragen over het effect van 
het coronavaccin tijdens de zwangerschap, op je vruchtbaarheid en als je borstvoeding geeft. 
Hij beantwoordt de meest voorkomende vragen. 
 
Informatiekaart 
Informatiekaart over zwangerschap in eenvoudige taal (voor laaggeletterden en anderstaligen, 
ook uitgebracht in het Engels, Frans, Pools, Turks en Arabisch). De kaarten zijn in de 
communicatietoolkit coronavaccinatie  beschikbaar als pdf en als drukbestand zodat je ze ook 
zelf kan inzetten. Zie ook bijlage. 
  
Blog 
Interview: Vaccineren tegen corona bij zwangerschap en kinderwens | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 
Interview met Dr. Sam Schoenmakers, gynaecoloog-perinatoloog in het Erasmus MC in 
Rotterdam en lid van de Gezondheidsraad. Hij legt uit waarom het tóch veilig is voor zwangere 
vrouwen in Nederland om de coronavaccinatie te krijgen. 
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Video: vragen over vaccinatie 
De video die over dit onderwerp gemaakt is in samenwerking met magazines Margriet en 
Ouders van Nu en VIVA zijn ook via YouTube beschikbaar. In de video’s gaat Lauren Verster in 
gesprek met immunoloog Marjolein van Egmond en oud-huisarts Ted van Essen. Zij 
beantwoorden ingezonden lezersvragen over coronavaccinatie.  
 
Kun je je laten vaccineren tegen corona als je zwanger bent of zwanger wilt worden? - 
YouTube 
Hoe zit het met coronavaccinatie als je zwanger bent, zwanger wilt worden, of borstvoeding 
geeft? 
 
Korte animatie over vaccinatie en zwangerschap 
Ben je zwanger, dan is het voor jou veilig om je te laten vaccineren. Dit geldt ook als je een 
onderliggende ziekte hebt. In deze korte animatie zie je waarom dit zo is: 
https://www.instagram.com/p/CR85oOFqSQr/ 
 
Expertvideo’s voor een jongere doelgroep 
Video’s met Putri Hintaran – arts infectieziektenbestrijding –die op een heldere manier ingaan 
op vragen die juist ook bij jongeren leven: 
o Moet je je laten vaccineren als je zwanger bent of een kinderwens hebt? 
o Wat is nou het advies over coronavaccinatie en zwangerschap? En wat als je binnenkort 

graag kinderen wilt; kun je je dan veilig laten vaccineren? 
Moet je je laten vaccineren als je zwanger bent of een kinderwens hebt? | Coronavaccinatie - 
YouTube 

 
Als bijlage bij de mail: 
o Radio commercials die voor FunX zijn gemaakt 
o Kort filmpje dat voor Vice is gemaakt  

 
 
• Voorlichting over desinformatie  

Rijksoverheid.nl: Er is een speciale des- en misinformatiepagina gemaakt op 
coronavaccinatie.nl met meer over desinformatie: deze pagina gaat in op onderwerpen waar 
vragen over zijn en laat experts aan het woord: Vaccineren tegen corona: laat u informeren | 
Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl 

Animatie: Er is een animatie gemaakt die bewust maakt van de hoeveelheid aan informatie 
over vaccineren en het belang van je goed laten informeren om de eigen mening te vormen: 
Welke informatie over coronavaccinatie kun je vertrouwen? | Coronavaccinatie - YouTube 

Blogs: Er is een aantal blogs met uitleg van experts gepubliceerd over onderwerpen waarover 
desinformatie rondgaat: zoals bijwerkingen, snelheid van ontwikkeling van vaccin en 
zwangerschap. Zie: Weblogs over coronavaccinatie | Vaccinatie tegen het coronavirus | 
Rijksoverheid.nl.  

De blogs: zie hieronder een aantal hiervan :  
o Speuren naar bijwerkingen van vaccins - Interview: Speuren naar bijwerkingen 

van coronavaccins | Publicatie | Rijksoverheid.nl 
o Waarom een 2e prik geen overbodige luxe is - Vier redenen waarom je tweede 

coronaprik geen overbodige luxe is | Publicatie | Rijksoverheid.nl 
o Snel ontwikkelde vaccins veilig? - Interview: zijn snel ontwikkelde coronavaccins 

wel veilig? | Publicatie | Rijksoverheid.nl 
 

Er zijn verschillende middelen ingezet op social media https://we.tl/t-5sebd7fqvm: 
o Algemene teaser over desinfo landt op Vaccineren tegen corona: laat u informeren | 

Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl 
o Tips wat je kunt doen tegen desinfo, deze teaser landt op Interview: Echt of onzin? 6 

tips om desinformatie te herkennen | Publicatie | Rijksoverheid.nl 
o Ook is een slechtnieuwsgame ingezet. Je leert spelenderwijs hoe fake news wordt 

verspreid. Je gaat dus aan als het ware aan de slag met bovenstaande content die je 
hebt gelezen. Slecht Nieuws 
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