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= COVID-19 vaccinatie!



Vaccines won’t save us, 
getting vaccinated does!



Wat doet een communicatiewetenschapper?

Maakt een situatieanalyse van het vaccinatiegedrag

• Wat leeft er bij de bevolking (emoties, kennis, attitudes, intenties)? 

=> vaccinatiebereidheid/-twijfels/-weigering en predictoren

• Naar welke informatie gaan mensen op zoek en waar (bronnen, kanalen)?

• Wat zoeken en delen ze via interpersoonlijke communicatie maar vooral
via internet en sociale media? 

• Hoe verwerken ze communicatie van verschillende zenders (overheid, 
peers, journalisten, experten,…)? 



Wat doet een communicatiewetenschapper?

Gaat op zoek naar gepaste communicatiestrategieën

• Hoe omgaan met misleidende informatie en desinformatie? 

• Hoe informatieleemtes snel detecteren en met betrouwbare informatie
vullen?

• Wie inschakelen als zender (betrouwbare bronnen)? 

• Hoe ook deze zenders de juiste tools geven om te communiceren?

• Welke overtuigingstrategieën gebruiken om vaccinatiegedrag te
bevorderen?
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“Als je nu een keuze moet maken, denk je dan dat je je wel of niet laat 
vaccineren op het moment dat er in Vlaanderen een veilig en gratis vaccin voor iedereen beschikbaar is?” 

65%
Ja

23%
Twijfel

12%
Nee

• Twijfelaars en weigeraars: iets meer vrouwen en iets jongere leeftijd (<55jaar)
• Maar verder géén duidelijk demografisch profiel: 

(beide kanten politiek spectrum, religieuzen en atheïsten, 
alle opleidingsniveaus, alle regio’s) 

Bevraging COVID-19 vaccinatiebereidheid
(November  2020, N = 1200, Vlaanderen)



Er is hoop dat de vaccins verbetering gaan brengen

is het er een beetje tot zeer mee eens 

dat een vaccinatie bescherming zal 

bieden tegen COVID-19

heeft een beetje tot veel

hoop dat vaccineren de huidige situatie

gaat verbeteren

85%

ziet vaccineren als een

effectieve strategie

tegen COVID-19

83% 78%

→Ook de meerderheid van twijfelaars is hoopvol! (weigeraars minder hoopvol)
→Hoop zorgt voor doelgericht gedrag. 
→Advies: cultiveer hoop, bied perspectief!



Twijfelaars en weigeraars ontkennen de noodzaak van vaccins doorgaans niet.

In alle groepen, ook de twijfelaars en de weigeraars, vindt meerderheid dat een vaccin
nodig is.

!!! Maar: ze hebben flink meer bezorgdheden/vragen over de COVID19-vaccins

17%

74%

81% 

van respondenten die zich wel willen laten vaccineren
voelt zich een beetje tot zeer ongerust over de vaccins

van de twijfelaars voelt zich (een beetje tot zeer) ongerust

van de weigeraars voelt zich (een beetje tot zeer) ongerust

Percentage dat zich ongerust voelt over het vaccineren

Er leeft ook ongerustheid over de vaccins



Wat wordt gedeeld via sociale media?

• Oprechte vragen en bezorgdheden

- snelle ontwikkeling, bijwerkingen, lange termijneffecten, nieuwe 
technologieën (mRNA), mogelijke onvruchtbaarheid, … (evolueert)

• MAAR ook: Intentioneel verspreiden van antivax = desinformatie

- complottheorieën

- vertrouwen in wetenschap beschadigen, democratieën bestoken

- commerciële belangen



Monitoren van sociale media

Smith, R., Cubbon, S. & Wardle, C. (2020). Under the surface: Covid-19 vaccine narratives, misinformation & data deficits on 
social media. First Draft. https://firstdraftnews.org/vaccine- narratives-full-report-november-2020 

• Massaal veel berichten!

• Computerlinguïstiek is nodig

• Algoritme bouwen om 
automatisch en in real time de 
sentimenten en belangrijkste 
narratieven rond de COVID-19 
vaccins te detecteren



Smith, R., Cubbon, S. & Wardle, C. (2020). Under the surface: Covid-19 vaccine narratives, misinformation & data deficits on 
social media. First Draft. https://firstdraftnews.org/vaccine- narratives-full-report-november-2020 

• Meeste discussies over de 
COVID-19 vaccins op Facebook 
en Instagram

• Maar! Vergeet de private 
kanalen niet (Whatsapp, 
Messenger, Telegram,…)

• De grote techbedrijven hebben 
policy tav antivax

Monitoren van sociale media



Antivax/desinformatie



• Complottheorieën over COVID-
19 en de vaccins (virus gemaakt 
in een lab, de microchip van Bill 
Gates ...) zijn bekend, maar 
worden nauwelijks geloofd 
(zelfs niet door de twijfelaars 
en weigeraars)

• Geen onnodige aandacht 
geven!

Geloof in antivax & complottheorieën?

Smith, R., Cubbon, S. & Wardle, C. (2020). Under the surface: Covid-19 vaccine 
narratives, misinformation & data deficits on social media. First Draft. 
https://firstdraftnews.org/vaccine- narratives-full-report-november-2020 



Misleidende antwoorden op vragen

• Zogezegde wetenschappelijke verklaringen/waarschuwingen die 
tegemoetkomen aan vragen die leven…



Factchecks op Gezondheid en Wetenschap:

https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossi
ers/vaccinatie

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


Tegengaan van desinformatie

Geen harde wetenschap!

• Prebunking: blootstelling aan 
desinformatie en leren herkennen 
zorgt dat je het nadien beter bestand 
bent

Bv. Fake news game: 
https://www.getbadnews.com/#intro

https://www.nature.com/articles/s41599-019-0279-9

https://www.getbadnews.com/#intro
https://www.nature.com/articles/s41599-019-0279-9


Tegengaan van desinformatie
• Leg uit dat pakkende titels emoties opwekken

“VRESELIJK” – “WAT NIEMAND WIL ZEGGEN” – “DE WAARHEID ACHTER…”

• Moedig aan die berichten NIET zomaar verder te verspreiden zonder 
nadenken/controle

• Moedig aan om bronnen te checken 

Zeg: “die doet wel heel sterke uitspraken, dat moet je verder uitzoeken…”

• Leer de “autoriteitscues” doorprikken: bv. dokter, gestudeerd aan Harvard, … wil 
niet zeggen dat het accurate info is.



“Trust me, I’m a doctor”

81%

Zegt het advies van hun arts 
of apotheker over de 
vaccinatie zullen opvolgen



21



VRAGEN?
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