Start
publiekscampagne
coronavaccinatie
Radio-commercials en advertenties in dagbladen vormen deze
week de aftrap van de publiekscampagne coronavaccinatie. De
campagne moet eraan bijdragen dat uiteindelijk zo veel
mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus.
Naast aandacht via de traditionele media worden mensen ook via
social media en met online-advertenties geïnformeerd. Later in
de campagne volgen buitenreclame en tv-spots. De campagne is
opgezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
Belangrijk onderdeel van de campagne is de
website www.coronavaccinatie.nl, met
informatie over de verschillende vaccins
en de volgorde waarin er wordt
gevaccineerd. Ook zijn er antwoorden te
vinden op veelgestelde vragen. Mensen die
mogelijk nog twijfelen over vaccinatie,
vinden er informatie die nodig is om een
goed geïnformeerde keuze te maken.

“Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten
vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid. Hoe meer
mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we straks – in de
loop van 2021 – stap voor stap terug kunnen naar ons leven
van voor het corona-tijdperk. Ik begrijp dat er vragen leven
over het vaccin. En ik zie ook dat er mensen zijn die nog
twijfelen. Juist daarom starten we deze campagne; als
wegwijzer naar antwoorden en naar betrouwbare informatie”,
aldus minister Hugo de Jonge (VWS), die ook benadrukt dat
vaccinatie vrijwillig en gratis is.

Bij de publiekscampagne wordt nauw samengewerkt met
koepelorganisaties in de zorg. Op die manier worden naast
zorgmedewerkers ook de ouderen in verpleeghuizen, mensen met
een verstandelijke beperking die in instellingen wonen en hun
mantelzorgers geïnformeerd. Ook worden er middelen ingezet
voor laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal niet
machtig zijn.
De eerste vaccins worden momenteel beoordeeld door het
Europese Medicijn Agentschap (EMA). Daarbij wordt onder andere
gekeken naar de veiligheid en effectiviteit van de vaccins. Na
goedkeuring wordt er gestart met vaccineren. Momenteel wordt
alles op alles gezet om zo vroeg mogelijk in januari de eerste
prik te kunnen zetten.
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