
HANDOUT 5 

Casestudy over exit-strategieën 

In het Verenigd Koninkrijk lanceerde het ministerie voor Digitaal, Cultuur, Media en Sport een 

campagne om valse vaccinatie-informatie onder etnische minderheden aan te pakken, met 

een toolkit met inhoud die kan worden gedeeld via gemeenschapsgroepen op WhatsApp en 

Facebook en via Twitter, YouTube en Instagram.  

De campagne werd geleid door betrouwbare figuren uit de lokale gemeenschap, zoals 

religieuze leiders, artsen en anderen, die in korte, deelbare video's eenvoudige tips gaven over 

hoe je verkeerde informatie kunt herkennen en wat je kunt doen om de verspreiding ervan 

tegen te gaan. Ook werd een volledige sociale media toolkit met achtergrondinformatie en 

suggesties voor sociale media posts verstrekt. 

 

Denk na over de volgende vragen: 

• Waarom zou iemand geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van desinformatiecampagnes 

over vaccinatie? Denkt u dat het gaat om angst, wantrouwen, of is er een specifiek 

belang?  

• Waarom denkt u dat desinformatie/gefabriceerd nieuws veel meer de aandacht van de 

bevolking trekt? Denkt u dat het meer te maken heeft met de vereenvoudigde boodschap 

of met de emotionele inhoud die ze overbrengen (d.w.z. angst, woede, wantrouwen)?  

• Wat kan in het bovengenoemde voorbeeld als een goede praktijk worden beschouwd? 

Denkt u dat de multi-etnische vertegenwoordiging of de eenvoud van de boodschap kan 

bijdragen tot het opbouwen van vertrouwen bij de bevolking? Kunt u het doelpubliek van 

de campagne achterhalen (d.w.z. Britse minderheden, immigranten)?  

• Denkt u dat dit soort campagnes volstaat om het beoogde publiek te bereiken? Welke 

verdere maatregelen zouden kunnen bijdragen tot een beter begrip van vaccinatie als een 

exit-strategie voor en gezondheidscrisis? Andere voorbeelden zijn: 

beïnvloedingscampagnes op sociale media; advertenties in traditionele media zoals 

televisie; verdere betrokkenheid van religieuze gemeenschappen, enz.)  

• Heeft u in uw ervaring tijdens de pandemie een communicatiecampagne gezien die totaal 

geen indruk op u maakte of u niet van haar boodschap wist te overtuigen? Wat moet 

volgens u worden vermeden met alle communicatiemiddelen? 

• Bijgevolg, wie zou verantwoordelijk moeten zijn voor het "verschijnen" en zijn gezicht 

tonen bij het weerleggen van valse argumenten. Politici of gezondheidsfunctionarissen? 

Beroemdheden of gewone burgers? Hoogopgeleide deskundigen of opinieleiders?  

• Welke lessen kunnen in dit verband uit de ervaring met Covid-19 worden getrokken? 

Kunnen we proberen ten minste 3 sleutelelementen aan te reiken voor een meer 

succesvolle communicatiecampagne over vaccinatie?  

 

 


