
Doel: vrijwillig engagement creëren bij de bevolking, zodat zo veel mogelijk mensen zich vrijwillig

laten vaccineren tegen COVID-19.

Apothekers? Ja! Studies tonen aan dat apothekers een positieve invloed kunnen hebben op de

vaccinatiegraad, omwille van hun expertise en vertrouwensband.

Hoe kan u als apotheker op een motiverende, niet-dwingende wijze 

communiceren met uw patiënten, i.v.m. COVID-19 vaccinatie?

• Beschouw uw patiënt als een partner waarmee u in dialoog gaat. 

• Laat ruimte voor keuze, voorzie bedenktijd, en houd contact.

• Heeft de patiënt de oproepingsbrief/sms/e-mail wel correct begrepen? 

➢ Bij de meeste vaccinatiecentra zal het afsprakensysteem automatisch een afspraak

inplannen; dus in de brief zal het ingeplande moment weergeven worden.

➢ Bij sommige vaccinatiecentra wordt er enkel een code doorgegeven. Er moet dan

online bevestigd worden (of afspraak verschuiven), en pas dan is de afspraak rond. Dit

zal voor sommige patiënten te ingewikkeld zijn, ga dit als apotheker dus zeker na.

Tip 1: Volg het ritme van de patiënt

• Exploreer de obstakels die patiënten ervaren of verwachten bij vaccinatie.

➢ Indien u weerstand tegen vaccinatie vaststelt, ga dan na of dit te maken heeft met

weerstand tegen het vaccin op zich, ofwel met organisatorische redenen (bv. verplaatsing

naar het vaccinatiecentrum, …)

Tip 2: Veer mee met de weerstand en het wantrouwen 

• Vraag waarom en voor wie de patiënt zich wel zou laten vaccineren. 

• Personaliseer de motivatie om de solidariteitsgedachte te voeden.

Tip 3: Bevraag de motivatie

• Stem je informatie af op de vragen of twijfels van de patiënt.

•Vermijd te algemene informatie; kan ervaren worden als een ‘vaccinatiepraatje’.

Tip 4: Geef aanvullende informatie

• Communiceer eerlijk naar uw patiënt toe.

• Wees open over de informatie die we al dan niet kennen.

Tip 5: Wees transparant
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Meer lezen? Deze poster werd ontwikkeld door Zorgzaam Leuven en is

gebaseerd op informatie uit de Webinar van UZ Gent over sensibiliseren.


