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ACHTERGROND (1)

Vaccinatiecampagne

Sinds eind februari 2020 is het Coronavirus Covid-19 in Nederland. Er is wereldwijd hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van diverse soorten coronavaccins. Om jezelf en uiteindelijk de 
mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus, is vaccineren de belangrijkste stap. 
Zo beschermen we onszelf en de meest kwetsbaren, houden we de zorg voor iedereen 
toegankelijk en krijgen we stapje voor stapje weer meer vrijheid. Of iemand zich laat vaccineren, 
is zijn eigen keuze.

Eind december is het eerste vaccin goedgekeurd voor grootschalige inzet in Nederland. Sinds 6 
januari worden mensen uit de zorg en bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor 
gehandicaptenzorg gevaccineerd tegen het coronavirus. Sinds eind januari is ook gestart met 
het vaccineren van ouderen in de hoogste leeftijdsgroepen. Zo zijn, afhankelijk van de 
beschikbaarheid van vaccins, steeds andere groepen aan de beurt.

De planning van de vaccinaties is afhankelijk van een aantal factoren. Denk daarbij aan de 
goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. De vaccinatiestrategie is een lastige 
puzzel, die door deze afhankelijkheden regelmatig moet worden bijgesteld. Daarom kan er soms 
iets veranderen in de planning wat mogelijk invloed heeft op wanneer mensen aan de beurt 
zijn.

Campagnestrategie

De eerste campagnefase (december 2020 – januari 2021) had als belangrijkste doel het 
draagvlak voor vaccinatie te vergroten door mensen te informeren over de vaccins en het 
vaccinatiebeleid. In eerste instantie vooral gericht op zorgmedewerkers en ouderen, die als 
eersten aan de beurt waren voor vaccinatie. Dat gebeurde in de eerste campagnefase door aan 
te geven dat het begrijpelijk is om vragen te hebben en mensen te laten weten waar ze 
terechtkunnen voor antwoorden. Onderwerpen die bij deze vragen steeds terugkomen zijn: de 
veiligheid van de vaccins, de snelheid waarmee de vaccins zijn geproduceerd, de bijwerkingen 
en de effectiviteit. Om zoveel mogelijk antwoorden te kunnen geven, is een website ingericht 
(www.coronavaccinatie.nl). 

Naast informeren willen we mensen ook motiveren om de vaccinatie te halen als je aan de 
beurt bent. In de volgende campagnefase wordt hier meer focus op gelegd  - mede door te 
laten zien dat rolmodellen ook achter de vaccinatie staan. Zo bouwen we langzaam vertrouwen 
op en passen we de middelen en boodschappen aan. Deze moeten goed aansluiten bij de 
groep(en) die op dat moment aan zet zijn om zich te laten vaccineren. En dit allemaal in de hoop 
spoedig een eind te kunnen maken aan de coronacrisis. 

Monitor

Sinds 15 december 2020 voert DVJ Insights in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport metingen uit onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Vanaf halverwege 
januari 2021 gebeurt dit steeds na vier weken. Zo kunnen de ontwikkelingen ten aanzien van de 
campagnedoelstellingen over tijd gevolgd worden.

In de rapportage van deze week worden de resultaten ten aanzien van de 
campagnedoelstellingen en aanvullende indicatoren gepresenteerd.

De campagne is slechts één onderdeel van alle communicatie rondom het coronavirus. Diverse 
factoren zoals nieuws, vrije publiciteit, persconferenties en andere gebeurtenissen buiten de 
campagne om zijn ook van invloed op de kennis, houding en gedrag ten aanzien van de 
coronavaccinaties. Op de volgende pagina wordt een kort beeld geschetst van de 
vaccinatiecampagne in de periode van 5 t/m 18 juli 2021.
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ACHTERGROND (2)

In de periode van 5 tot en met 18 juli zijn er een drietal onderwerpen die eruit springen wat 
betreft media-aandacht voor de vaccinatiecampagne: 1) effectiviteit van vaccinaties, 2) 
vaccineren van gezonde 12 t/m 17-jarigen, en 3) vaccinatiebereidheid. De beeldvorming rond 
deze drie onderwerpen wordt hieronder toegelicht. Andere thema’s die deze periode ook 
speelden, maar die we hieronder niet uitwerken, zijn bijwerkingen en het Digitaal Corona 
Certificaat in de CoronaCheck-app. 

Effectiviteit van vaccinaties. In de media wordt volop gesproken over de effectiviteit 
van de verschillende vaccins. Het onderwerp kent verschillende aspecten. Met de oprukkende 
deltavariant wordt steeds duidelijker dat ook (volledig) gevaccineerden met deze virusvariant 
besmet kunnen raken. Aan de hand van studies doen wetenschappers pogingen de effectiviteit 
van de verschillende vaccins in te schatten. Hoewel het voor wetenschappers geen verrassing is 
dat volledig gevaccineerden besmet kunnen raken, geven (besmette) mensen aan hier niks van te 
snappen. "Ik geloofde het haast niet", is een van de reacties. Viroloog Annemiek van der Eijk 
(Erasmus MC) pleit er dan ook voor dat duidelijker moet worden gemaakt, hoe je goed 
beschermd bent tegen het coronavirus. "Je bent niet beschermd na één vaccinatie. En als je al 
eerder het coronavirus hebt gehad, de alfa- of bètavariant, dan ben je ook niet beschermd tegen 
de deltavariant." Ook ontstaat er een grotere discussie in de media over wat de consequenties 
van de verminderde werking zijn en hoe we hier in de praktijk mee om moeten gaan (zoals bij 
Testen voor Toegang). Scenario’s die besproken worden zijn het toedienen van een boostershot 
en het verplicht testen voor evenementen -ongeacht of iemand gevaccineerd is. Deze scenario’s 
kunnen van invloed zijn op de vaccinatiebereidheid, onder bijvoorbeeld jongeren. Als hun enige 
reden voor vaccinatie de toegang tot evenementen is, zou voor hen het nut van vaccineren 
kunnen verdwijnen als testen voor evenementen verplicht wordt. 

Vaccineren van gezonde 12 t/m 17-jarigen. Ook nadat het kabinet besluit gezonde 
12 t/m 17-jarigen te vaccineren, blijft het onderwerp de gemoederen op sociale media nog een 
hele tijd bezighouden. In de reguliere media lijkt de grote discussie over het wel/niet vaccineren 
van kinderen ondertussen wel voorbij. Het besluit landt relatief zacht, met dank aan het gegeven 
dat twee dagen na het besluit de eerste prikafspraken al gepland kunnen worden en het RIVM de 
vaccinatiebereidheid op 72% peilt. Op Twitter leidt het besluit wel tot weerstand. Zo was de 
hashtag ‘handen af van onze kinderen’ (en andere varianten hierop) trending topic. Volgens 
criticasters zou de overheid ouders en kinderen tegen elkaar uitspelen. Vervolgens delen media 
verhalen van verdeelde gezinnen met als ‘hoogtepunt’ een omstreden uitzending van Op1. Ook 

zou het kabinet angst inboezemen en de deltavariant gebruiken als argument kinderen te 
vaccineren. Daarnaast zou het niet logisch zijn kinderen te gebruiken voor de vaccinatiedichtheid 
(als alle overige leeftijden de kans hebben gekregen zichzelf te beschermen). Ook Stichting Artsen 
Covid Collectief laat sinds het kabinetsbesluit volop van zich horen, evenals verschillende 
huisartsen die hun zorgen uiten en er wordt gespeculeerd of binnenkort 5 t/m 12-jarigen zullen 
volgen. Een onderwerp dat blijft staan is het achterblijven van vaccinatieafspraken voor gezonde 
tieners ten opzichte van de hoge vaccinatiebereidheid op het moment dat het besluit viel. Zo 
meldt de GGD op 11 juli dat nog geen 30% van de ruim miljoen 12 t/m 17-jarigen een afspraak 
heeft ingepland. Wat is ervoor nodig om deze tieners te activeren? vragen media zich momenteel 
af. De Volkskrant concludeert dat het inplannen van afspraken achterblijft omdat de jongeren met 
vragen zitten over de voor-en nadelen van het vaccin, zo zou blijken uit de vele vragen die werden 
gesteld tijdens een speciaal georganiseerd informatiecollege door de Universiteit Utrecht en het 
CBG. Volgens de krant hebben tieners behoefte aan discussie en informatie om de juiste 
beslissing te nemen. De komende periode wordt daarom met ‘samengeknepen billen’ tegemoet 
gezien, de vraag die boven de markt blijft hangen is hoeveel tieners de daad bij het woord zullen 
voegen en een prikafspraak gaan maken.

Aansporing tot vaccinatie.  Omdat de vaccinatiegraad in bepaalde bevolkingsgroepen 
achterblijft, lichten media verschillende manieren uit die in de vaccinatiecampagne worden 
gebruikt om mensen aan te sporen tot vaccinatie. Er bestaat een overwegend positief beeld 
wanneer het gaat over de manieren waarop het mensen gemakkelijker wordt gemaakt wordt om 
zich te laten vaccineren, zoals: het mixen en matchen van vaccinaties waardoor men na een 
AstraZeneca-vaccin kan kiezen voor een Pfizer-vaccin, het verkorten van de ‘prikinterval’, het 
vaccineren zonder afspraak en de inzet van speciale vaccinatiebussen/-containers om de 
vaccinatiebereidheid in sommige wijken te vergroten. Zo is bijvoorbeeld de proef met een 
prikcontainer volgens het AD ‘een succes’. Het activeren van jongeren met de leus ‘Dansen met 
Janssen’ valt daarentegen erg slecht, wanneer bekend wordt dat dit bedacht is om de 
vaccinatiebereidheid onder jongeren op te krikken. Jongeren reageren kritisch en geven aan zich 
misleid te voelen, omdat het ministerie van VWS hen bewust in een onveilige situatie heeft 
gebracht. In reactie stellen advocaten en juristen zelfs dat een zaak tegen de regering kansrijk zou 
zijn als blijkt dat jongeren langdurige coronaklachten overhouden aan hun coronabesmetting. 

Bronnen: printmedia, online nieuws en RTV
Dicky Meijer & Lotte Aalbers, team M&A , Directie Communicatie, VWS (analyseperiode: 5 t/m 18 juli)
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ACHTERGROND (3)

Beleidsdoelstelling
Een vaccinatiegraad van 70% bewerkstelligen. 

Communicatiedoelstelling
Draagvlak creëren door te informeren over vaccinatie en activeren om 
te laten vaccineren.

Doelgroepen
De campagne richt zich op alle Nederlanders (18+) , dit is tevens de 
onderzoeksdoelgroep. 

Meetperiode
Er is een voormeting uitgevoerd direct vóór de piek van de media-inzet. In deze 
rapportage wordt de ontwikkeling ten aanzien van de campagnedoelstellingen 
vanaf halverwege december 2020 tot en met juli 2021 getoond.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE

2020 2021

WEEK 51 52 53 …. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

METING VM M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

TV

ONLINE VIDEO

RADIO

ONLINE RADIO

SOCIAL

ONLINE DISPLAY

PRINT

SEARCH

*N(VM) = 728, N(M2) = 1.730, N(M3) = 618, N(M4) = 613, N(M5) = 649, N(M6) = 610, N(M7) = 603, N(M8) = 609., N(M9)=604, N(M10)=627, N(M11) = 635, N(M12) = 1.915, N(M13)=606, N(M14)= 605, N(M15)=1.384
Na de voormeting betreffen de oneven metingen tussentijdse peilingen welke niet afzonderlijk worden gerapporteerd.  
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HOOFDCAMPAGNE

WETEN

1. Mensen weten dat de vaccins bijdragen aan het stap voor stap versoepelen van de maatregelen.
2. Mensen weten dat je met vaccinatie jezelf beschermt. 
3. Mensen weten dat ze betrouwbare informatie over vaccinatie kunnen vinden op coronavaccinatie.nl 

en via het informatienummer 0800 1351.

DOEN

1. Mensen hebben de intentie om – als ze uitgenodigd worden – zich te laten vaccineren.
2. Mensen laten zich vaccineren.

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
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CONCLUSIES

Vaccinatiebereidheid

De vaccinatiebereidheid onder Nederlanders blijft in de maanden mei, juni 
en juli stabiel rond de vier op de vijf. Ongeveer één op de tien mensen laat 
zich zeker of waarschijnlijk niet vaccineren. Dit aandeel blijft het hele jaar 
redelijk stabiel. Onder mensen met een migratie-achtergrond en onder 
mensen in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 30 jaar is de 
vaccinatiebereidheid lager dan onder het algemeen publiek. Twee op de drie 
mensen in deze groepen hebben zich al laten vaccineren of zijn dit nog van 
plan. 

Kennis en vertrouwen

Het vertrouwen daalt in de eerste weken van juli op diverse fronten. Zo 
hebben minder mensen er (veel) vertrouwen in dat de vaccins bijdragen aan 
het stap voor stap versoepelen van de maatregelen. Ook neemt het 
vertrouwen in de veiligheid en de effectiviteit van de vaccins af en is er een 
daling in het vertrouwen in de aanpak van de Rijksoverheid. Minder mensen 
zijn van mening dat de Rijksoverheid duidelijk over het vaccinatieprogramma 
communiceert en de Rijksoverheid wordt door minder mensen als een 
betrouwbare bron van informatie gezien. In de tweede helft van juli lijkt het 
vertrouwen te stabiliseren maar het komt niet terug op het oude niveau. Het 
aandeel mensen dat ervan overtuigd is dat dat je na vaccinatie minder ziek 
wordt van het coronavirus blijft stabiel, namelijk zeven op de tien. 

Informatie en informatiebehoefte

Het aandeel mensen dat weet dat zij voor betrouwbare informatie 
terechtkunnen op de website van de Rijksoverheid en coronavaccinatie.nl 
schommelt enkele maanden tussen de zeven en acht op de tien op de tien 
mensen. Men heeft het meest behoefte aan informatie over de 
langetermijneffecten van de vaccins, de veiligheid en de werking op nieuwe 
mutaties. Ten opzichte van eind juni is er op diverse andere vlakken minder 
behoefte aan informatie over de coronavaccins. Zo hebben minder mensen 
behoefte aan informatie over versoepelingen, hoe de vaccins werken en of 
je gevaccineerd moet worden als je corona hebt gehad.

Communicatieve werking campagne

De tv-spot wordt beter herkend dan andere televisiespots van de 
Rijksoverheid met een vergelijkbaar mediumbereik. De online video’s 
worden eveneens beter herkend in vergelijking met andere 
Rijksoverheidscampagnes. In vergelijking met andere 
Rijksoverheidscampagnes blijft de waardering van de campagne echter wel 
achter. De campagne wordt in mindere mate als informatief gezien. 
Daarnaast hebben veel mensen de campagne in hun beleving te vaak gezien 
of gehoord. Dit kan eraan hebben bijdragen dat de campagne in beperkte 
mate in staat is geweest om de belangrijkste boodschappen over te brengen. 
Géén van de zes belangrijkste boodschappen scoort op niveau in vergelijking 
met andere Rijksoverheidscampagnes.
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HET AANDEEL MENSEN DAT VAN PLAN IS OM ZICH TE VACCINEREN OF ZICH AL 
HEEFT LATEN VACCINEREN, BLIJFT SINDS HALF MEI STABIEL
De vaccinatiebereidheid blijft daarmee stabiel rond de acht op de tien mensen. De groep gevaccineerden wordt steeds groter terwijl de groep die nog niet 
gevaccineerd is maar zich zeker of waarschijnlijk wel laat vaccineren steeds kleiner wordt. Het aandeel mensen dat zeker of waarschijnlijk niet van plan is 
om zich te laten vaccineren blijft stabiel, net als het aandeel mensen dat het nog niet weet of er niet over heeft nagedacht: allebei één op de tien. 

In hoeverre ben je van plan om je te laten vaccineren tegen corona, als je daarvoor wordt uitgenodigd?
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HET VERTROUWEN IN DE BIJDRAGE VAN DE VACCINS AAN HET STAP VOOR STAP 
VERSOEPELEN VAN DE MAATREGELEN NEEMT IN JUNI EN BEGIN JULI AF

Het aandeel mensen dat denkt dat de vaccins veel bijdragen, is sinds eind juni afgenomen van zes naar vier á vijf op de tien mensen. In die periode is het 
aandeel mensen dat denkt dat de vaccins enigszins bijdragen, toegenomen van twee á drie naar vier á vijf op de tien. Het vertrouwen in de bijdrage van de 
vaccins lijkt in de tweede helft van juli weer iets toe te nemen, maar deze ontwikkeling is niet statistisch significant.

In hoeverre denk je dat de vaccins bijdragen aan het stap voor stap versoepelen van de maatregelen rond corona?
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HET AANDEEL MENSEN DAT DENKT DAT JE NA VACCINATIE MINDER ZIEK WORDT 
VAN HET CORONAVIRUS, SCHOMMELT SINDS HALF APRIL ROND DE ZEVEN OP DE 
TIEN
Het aandeel mensen dat denkt dat je na vaccinatie niet minder ziek wordt van het coronavirus, ligt vanaf april rond de één op de tien. Eén op de zes 
mensen geeft aan het niet zeker te weten.

Kun je aangeven of deze stellingen juist of onjuist zijn? Als je het niet zeker weet, kies je ‘weet ik niet (zeker)’ -
Na vaccinatie word je minder ziek van het coronavirus.
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HET AANDEEL MENSEN DAT WEET DAT MEN VOOR BETROUWBARE INFORMATIE 
OVER VACCINATIE TERECHTKAN OP DE RIJKSOVERHEIDSWEBSITE BLIJFT STABIEL
Dit aandeel schommelt sinds mei tussen de zeven en acht op de tien mensen. Het aandeel mensen dat weet dat men voor betrouwbare informatie bij het 
publieksinformatienummer terechtkan, schommelt al enkele maanden tussen de twee en drie op de tien mensen.

Waar kun je voor betrouwbare informatie over vaccinatie volgens jou terecht? 

*Coronavaccinatie.nl of rijksoverheid.nl/coronavaccinatie
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IN VERGELIJKING MET HET ALGEMEEN PUBLIEK LATEN OUDEREN VAN 55 JAAR 
EN OUDER ZICH VAKER VACCINEREN EN ZIJN ZIJ MINDER BEZORGD 
Mensen met een migratie-achtergrond laten zich minder vaak vaccineren en zijn ook in mindere mate overtuigd dat vaccineren helpt bij het stap voor stap 
versoepelen van de maatregelen, vergeleken met het algemeen publiek. Onder mensen met een medische indicatie is de vaccinatiebereidheid even hoog als 
onder het algemeen publiek. Wel denkt een kleiner deel van deze mensen dat vaccineren veel bijdraagt aan het stap voor stap versoepelen van de maatregelen. 
Onder de diverse leeftijdsgroepen zien we over het algemeen dat de vaccinatiebereidheid met de leeftijd vanaf 18 jaar toeneemt. In de leeftijdsgroepen 25-30 
jaar en 36-40 jaar zijn mensen in vergelijking met andere leeftijdsgroepen vaker heel erg bezorgd over coronavaccinatie.

Algemeen 
publiek, 

18+

Migratie-
achtergrond 

Medische 
indicatie

18-24 jr 25-30 jr 31-35 jr 36-40 jr 41-45 jr 46-50 jr 51-55 jr 55+

Zeker vaccineren, waarschijnlijk vaccineren of al gevaccineerd 81% 67% 78% 67% 68% 76% 71% 79% 79% 85% 91%

(Heel erg) bezorgd over coronavaccinatie 24% 37% 43% 27% 39% 30% 36% 31% 26% 20% 15%

Draagt denk ik veel bij aan het stap voor stap versoepelen van de 
maatregelen

47% 35% 38% 34% 43% 43% 36% 52% 44% 50% 54%

*Significant lager / gelijk aan / hoger in vergelijking met het algemeen publiek, 18+ jr. (95% betrouwbaarheid)
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55-PLUSSERS MAKEN ZICH OP ALLE FRONTEN MINDER ZORGEN OVER DE 
CORONAVACCINATIE 
Mensen met een migratie-achtergrond en mensen met een medische indicatie maken zich in vergelijking met het algemeen publiek over meer zaken zorgen 
rond de coronavaccinatie. Mensen met een migratie-achtergrond maken zich over alle zaken rondom de vaccinatie vaker grote zorgen in vergelijking met het 
algemeen publiek. Mensen met een medische indicatie maken zich over de meeste zaken meer zorgen in vergelijking met het algemeen publiek. Dit geldt ook 
voor leeftijdsgroepen 25-30 en 36-50 jaar.

Maak ik me grote zorgen over:
Algemeen 
publiek, 

18+

Migratie-
achtergrond 

Medische 
indicatie

18-24 jr 25-30 jr 31-35 jr 36-40 jr 41-45 jr 46-50 jr 51-55 jr 55+

Of de vaccins wel werken 10% 21% 19% 12% 18% 12% 16% 16% 12% 7% 6%

Of er voldoende vaccins zijn 3% 8% 11% 3% 9% 3% 6% 6% 3% 1% 1%

Over de informatie over de vaccins 9% 17% 15% 9% 17% 11% 17% 14% 9% 7% 5%

Over hoelang je beschermd blijft tegen het coronavirus 8% 15% 15% 10% 14% 9% 13% 13% 7% 4% 6%

Over wanneer ik aan de beurt ben voor de coronavaccinatie 3% 7% 9% 4% 7% 2% 6% 4% 3% 0% 1%

Of het vaccineren wel snel genoeg gaat 3% 8% 11% 4% 5% 6% 5% 4% 5% 2% 1%

Over de bijwerkingen van de vaccins 13% 21% 16% 14% 20% 15% 23% 21% 16% 12% 8%

Of de vaccins wel veilig zijn 13% 23% 17% 15% 23% 15% 25% 18% 17% 10% 7%

*Significant hoger / gelijk aan / lager in vergelijking met het algemeen publiek, 18+ jr. (95% betrouwbaarheid)



dvj-insights.com 16

Behoefte aan informatie over:
Algemeen 
publiek, 

18+

Migratie-
achtergrond 

Medische 
indicatie

18-24 jr 25-30 jr 31-35 jr 36-40 jr 41-45 jr 46-50 jr 51-55 jr 55+

Wie het vaccin krijgt 34% 38% 47% 44% 45% 40% 40% 39% 30% 36% 25%

Wanneer wie aan de beurt is voor het vaccin 29% 36% 40% 43% 39% 32% 40% 42% 24% 28% 18%

Hoe het vaccin werkt 50% 56% 48% 52% 62% 55% 63% 56% 44% 59% 42%

Wat er in het vaccin zit 48% 53% 52% 54% 60% 60% 62% 55% 48% 55% 34%

De lange termijneffecten van het vaccin 68% 62% 63% 67% 71% 71% 76% 67% 68% 80% 64%

De veiligheid van het vaccin 68% 62% 63% 67% 71% 71% 76% 67% 68% 80% 64%

De mogelijke bijwerkingen van het vaccin 62% 63% 58% 65% 72% 71% 72% 68% 60% 72% 52%

Hoe het zo snel is ontwikkeld 46% 55% 58% 50% 60% 57% 60% 55% 47% 54% 34%

Of de maatregelen kunnen worden versoepeld 54% 54% 52% 62% 64% 57% 63% 63% 53% 59% 44%

Is er straks meer mogelijkals je bent gevaccineerd 54% 56% 53% 58% 64% 57% 60% 61% 52% 57% 46%

Moet je nog gevaccineerd worden  als je corona hebt gehad 33% 45% 42% 47% 41% 42% 42% 44% 34% 30% 22%

Wat de verschillen zijn tussen de vaccins 48% 53% 51% 58% 63% 67% 59% 56% 45% 51% 35%

Werkt het vaccin op de nieuwe mutaties 69% 63% 62% 62% 69% 68% 72% 71% 66% 76% 69%

Het effect op kinderwens/zwangerschap 36% 49% 47% 58% 55% 60% 54% 43% 35% 32% 18%

55-PLUSSERS MAKEN ZICH NIET ALLEEN MINDER ZORGEN, MAAR HEBBEN OOK 
MINDER BEHOEFTE AAN INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS
Mensen in de leeftijdsgroepen 25-30 jaar en 36-40 jaar hebben het meeste behoefte aan informatie over het coronavirus. Verder is het opvallend dat mensen 
met een medische indicatie en mensen in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar in vergelijking met het algemeen publiek minder behoefte hebben aan informatie 
over de werking van het vaccin op nieuwe mutaties.

*Significant lager / gelijk aan / hoger in vergelijking met het algemeen publiek, 18+ jr. (95% betrouwbaarheid)
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn 
in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u 
op deze pagina. 

TV-SPOT

Coronavaccinatie

ONLINE VIDEO
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HERINNERING

CONCLUSIE

Tegen het einde van de maand juni nemen zowel de herinnering van nieuws over de coronavaccins, 
als de herinnering over een campagne hierover toe. Daarna neemt de herinnering in de eerste helft 
van juli weer af. Ongeveer vijf op de tien mensen herinneren zich een campagne over 
coronavaccinatie te hebben gezien of gehoord. Het aandeel mensen dat zich nieuws over dit 
onderwerp herinnert is structureel groter dan het aandeel mensen dat zich een campagne herinnert. 
Halverwege juli herinneren zeven op de tien mensen zich nieuws over coronavaccinatie. Sinds eind 
juni ervaren meer mensen het nieuws over coronavaccinaties als negatief. Halverwege juli is het 
aandeel mensen dat het nieuws hierover als negatief ervaart, net zo groot als het aandeel mensen 
dat het nieuws hierover voornamelijk als positief ervaart. Eind juli geven meer mensen aan dat zij het 
nieuws als voornamelijk positief ervaren dan negatief.

Campagneherinnering: Heeft u de afgelopen weken een campagne van de Rijksoverheid gezien of gehoord over 
de coronavaccinaties? Nieuwsherinnering: Heeft u in de afgelopen weken nieuws gezien of gehoord over de 
coronavaccinaties? Dit nieuws kunt u bijvoorbeeld gehoord of gezien hebben via nieuwssites, social media (zoals 
twitter), televisie, radio of krant. 

*Significant t.o.v. voormeting (95% betrouwbaarheid)

“Ze laten verschillende situaties, mensen zien met een stem erbij dat het belangrijk is je te 
laten vaccineren, niet alleen voor jezelf maar juist ook voor anderen, om die te beschermen”

“Laat je vooral vaccineren dan kunnen we weer terug naar normaal. En dansen Jansen, maar 
oh nee, foutje, besmettingen nemen weer toe.”

“Er werden meerdere situaties geschetst en uitgelegd dat de vaccins veilig zijn en het 
maatschappelijk belang van het vaccineren.”

“Het is belangrijk om te vaccineren en wij moeten het virus samen te lijf gaan. Stroop daarom 
je mouw op ! ( voor de vaccinatie en om er tegenaan te gaan, als in de uitdrukking !) Nu ook 

voor de jeugdigen! ”

“Dat je een afspraak kunt maken voor een vaccinatie tegen corona.”

Boodschapherinnering: Vertel wat de campagne je duidelijk probeert te maken. Vertel dit zoals je dat ook aan 
een vriend, familielid of bekende zou doen.

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3 5 7 9 11131517192123252729

jan - apr 2021 mei
2021

jun
2021

jul
2021

Campagneherinnering

Nieuwsherinnering

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25 26 27 28 29 30

jun
2021

jul 2021

Negatief Neutraal

Positief



dvj-insights.com 20

HERKENNING

HERKENNING (HALF JULI)

* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor TV en radio zijn deze gecorrigeerd voor het mediumbereik. 

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes. TV en Radio: onder / gelijk aan / boven norm (95% 
betrouwbaarheid) CONCLUSIE

De campagne wordt in vergelijking met andere Rijksoverheidscampagnes met televisie in ongeveer 
gelijke mate herkend. De televisiespot die al enkele weken wordt uitgezonden, wordt 
bovengemiddeld goed herkend.

TOTAAL HERKENNING BENCHMARK

CAMPAGNE 78% 76%

MEDIUMTYPEN HERKENNING BENCHMARK

TV 76% 65%

ONLINE VIDEO (18-30 jaar) 53% 40%

• Vaccineren als je jong en 

fit bent
41%

• Vaccineren en zwanger of 

kinderwens
40%

• Veiligheid van de vaccins 38%
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WAARDERING (HALF JULI)

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

CONCLUSIE

De campagne over coronavaccinatie wordt in vergelijking met andere Rijksoverheidscampagnes 
minder positief gewaardeerd. Met name ten aanzien van de ervaren informativiteit en de mate 
waarin men de campagne te vaak heeft gezien of gehoord blijft de campagne achter op andere 
Rijksoverheidscampagnes. 

OVERALL WAARDERING WAARDERING BENCHMARK

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.2 7.6

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5) WAARDERING BENCHMARK

DUIDELIJK 4.1 4.2

GELOOFWAARDIG 3.9 4.1

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.2 3.7

OPVALLEND 3.6 3.8

LEUK 3.4 3.5

NIET IRRITANT 3.8 3.9

NIET TE VAAK GEZIEN/GEHOORD 3.3 3.7

WAARDERING WAARDERING BENCHMARK

TV 7.5 7.8

ONLINE VIDEO (18-30 jaar) 7.6 7.7

• Vaccineren als je jong en fit 

bent
7.7

• Vaccineren en zwanger of 

kinderwens
7.5

• Veiligheid van de vaccins 7.6
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Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1)...vaccineren de belangrijkste stap naar een leven zonder coronaregels is
2)...vaccineren de belangrijkste stap is om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te 
beschermen
3)...het begrijpelijk is als je vragen hebt over de coronavaccinatie
4)...je antwoorden op vragen over de coronavaccinatie vindt op coronavaccinatie.nl
5)...als we ons laten vaccineren, we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen
6)...je voor antwoorden op vragen over coronavaccinatie kunt bellen naar 0800-1351

BOODSCHAPOVERDRACHT (HALF JULI)

CONCLUSIE: 

De campagne is in beperkte mate in staat om de belangrijkste boodschappen over te brengen. 
In vergelijking met andere Rijksoverheidscampagnes blijft de overdracht van de zes belangrijkste 
boodschappen achter.

64% 62% 61% 61% 57%
52%

27%
26% 31%

26% 31%
33%

9% 12% 8%
13% 12% 15%
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Aantal bezoeken

HET AANTAL BEZOEKEN AAN PAGINA’S OP RIJKSOVERHEID.NL DIE GAAN OVER 
CORONAVACCINATIE NEEMT SINDS BEGIN JUNI AANZIENLIJK AF

Websitebezoeken per week

Bron: Piwik

6 jan: Eerste 
coronavaccinatie 
in Nederland

7-14 maart: Nieuws over 
mogelijke bijwerkingen 
AstraZeneca vaccin en besluit 
om tijdelijk niet met 
AstraZeneca te vaccineren

In de eerste en tweede week van juni wordt het grootste aantal websitebezoeken bereikt, namelijk drie-en-een-half miljoen per week. Daarna 
neemt het aantal bezoeken af, tot minder dan een miljoen bezoekers per week vanaf halverwege juli.

2 juni: Nieuws dat Janssen 
vaccin uit 
vaccinatieprogramma jongere 
groepen is gehaald
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HET VERTROUWEN NEEMT BEGIN JULI OP DIVERSE FRONTEN AF

Het vertrouwen in de veiligheid van het vaccin neemt eind juni/ begin juli af. Daarnaast nemen ook het vertrouwen in de aanpak van de Rijksoverheid en het 
vertrouwen in de effectiviteit van de vaccinatie sinds eind juni af. Het vertrouwen in de aanpak van het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid daalt het 
snelst van vijf naar vier op de tien mensen die (heel) veel vertrouwen hierin hebben. Eind juli lijkt het vertrouwen te stabiliseren, maar niet toe te nemen.

Hoeveel vertrouwen heb je in… - % (heel) veel vertrouwen
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…in de aanpak van het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid?

…in de veiligheid van de coronavaccins?

…dat het vaccin je beschermt tegen corona?
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SINDS EIND JUNI IS HET AANDEEL MENSEN DAT VINDT DAT DE RIJKSOVERHEID 
DUIDELIJK COMMUNICEERT OVER DE VACCINS WEER AFGENOMEN

In hoeverre bent je het eens of oneens met onderstaande stellingen?- % (helemaal) mee eens

Dit aandeel is afgenomen van zes naar vijf op de tien. Ook vinden minder mensen dat de Rijksoverheid een betrouwbare bron van informatie is over de 
coronavaccins. Dit aandeel is afgenomen van zes naar vijf á zes op de tien. Een kwart van de mensen vindt dat de Rijksoverheid te veel over de coronavaccins 
communiceert en een even groot deel vindt dat de Rijksoverheid te weinig communiceert.
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De Rijksoverheid informeert mij duidelijk over het coronavaccinatieprogramma. De Rijksoverheid is een betrouwbare bron van informatie over de coronavaccins.

De Rijksoverheid communiceert te veel over de coronavaccins. De Rijksoverheid communiceert te weinig over de coronavaccins.
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HET AANDEEL MENSEN DAT (HEEL) ERG BEZORGD IS OVER DE VACCINATIE IS 
SINDS EIND JUNI AFGENOMEN

Dit aandeel is afgenomen van twee á drie op de tien naar twee op de tien mensen. Het aandeel mensen dat (helemaal) niet bezorgd is, namelijk 
vijf op de tien, blijft stabiel. Als men zich zorgen maakt, gaan die zorgen meestal over mogelijke bijwerkingen van vaccins en of de vaccins wel 
veilig zijn.

In hoeverre maak je je zorgen over de vaccinatie? In hoeverre maak je je zorgen over de volgende zaken? 
– Indien men zich zorgen maakt
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Of de vaccins wel veilig zijn

Over de bijwerkingen van de vaccins

Of de vaccins wel werken

Over de informatie over de vaccins

Over hoelang je beschermd blijft tegen het coronavirus

Of het vaccineren wel snel genoeg gaat

Over wanneer ik aan de beurt ben voor de coronavaccinatie

Of er voldoende vaccins zijn
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69%

69%

66%

62%

54%

53%

50%

48%

46%

46%

35%

33%

32%

28%

De lange termijneffecten van het vaccin

Werkt het vaccin op de nieuwe mutaties

De veiligheid van het vaccin

De mogelijke bijwerkingen van het vaccin

Of de maatregelen kunnen worden versoepeld

Of er voor gevaccineerden straks meer mogelijkheden zijn dan voor niet-gevaccineerde mensen

Hoe het vaccin werkt

Wat de verschillen zijn tussen de vaccins

Wat er in het vaccin zit

Hoe het zo snel is ontwikkeld

Wat is het effect van het vaccin op kinderwens/zwangerschap

Wie het vaccin krijgt

Of je nog gevaccineerd moet worden als je corona hebt gehad

Wanneer wie aan de beurt is voor het vaccin

ER IS EEN AFNEMENDE BEHOEFTE AAN INFORMATIE OVER CORONAVACCINS OP 
DIVERSE ONDERWERPEN

Men heeft het meest behoefte aan informatie over de langetermijneffecten en de veiligheid  van de vaccins en de werking op nieuwe mutaties. 
Ten opzichte van eind juni is er minder behoefte aan informatie over versoepelingen, de werking van de vaccins, wie er wanneer aan de beurt is en 
of je nog gevaccineerd moet worden als je corona hebt gehad. 

Aan welke informatie heb je op dit moment behoefte als het gaat om een coronavaccin? - % wel behoefte aan

Afname / toename ten opzichte van half april (significant onder 95% betrouwbaarheidsniveau)

Eind juni: 62%

Eind juni: 39%

Eind juni: 55%

Eind juni: 40%

Eind juni: 38%
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52%

45%

43%

32%

30%

26%

26%

19%

19%

15%

13%

10%

6%

5%

5%

Nieuwsuitzendingen op TV

Persconferenties

Overheidswebsites

Online nieuwsmedia of nieuwsapps

TV- of radio spots

Landelijke dagbladen (papier of online)

Talkshows op TV

Andere tv-programma’s dan talkshows en nieuwsuitzendingen

Sociale media

Regionale dagbladen

Andere websites dan overheidswebsites

Teletekst

Huis aan huis bladen

Buitenreclame of posters
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RIVM of GGD

De Rijksoverheid

Mijn (huis)arts

Experts in de media

Familie of vrienden

Social media

TEN OPZICHTE VAN HALF JUNI VERWACHTEN MINDER MENSEN INFORMATIE VAN 
RIVM, GGD OF DE RIJKSOVERHEID OVER DE CORONAVACCINS

In vergelijking met half juni geven begin juli meer mensen aan dat zij informatie via persconferenties ontvangen. Nieuwsuitzendingen blijven de 
belangrijkste bron van informatie over coronavaccinatie.

Van wie verwacht je informatie over een coronavaccin? Via welke kanalen of media ontvang je vooral informatie 
over het coronavaccin?

Afname / toename ten opzichte van half april (significant onder 95% betrouwbaarheidsniveau)

Half juni: 68%

Half juni: 53%

Half juni: 38%

Half juni: 28%

Half juni: 10%
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VAN VIJF Á ZES OP DE TIEN OUDERS ZIJN DE KINDEREN TUSSEN DE 12 EN 18 
JAAR GEVACCINEERD OF IS ER DE INTENTIE OM DE KINDEREN TE VACCINEREN

Eén op de vier ouders weet niet of zij hun kind(eren) vaccineren of laten dit aan hun kind(eren) over en één op de vijf ouders zijn zeker of 
waarschijnlijk niet van plan om hun kind(eren) te laten vaccineren. 

In hoeverre ben je van plan om je kind(eren) tussen de 12 en 18 jaar te laten vaccineren tegen corona, zodra dat kan?
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

METHODE, STEEKPROEF & WEGING

In deze monitor is er sprake van een onderzoeksopzet met een voormeting en 
meerdere nametingen die bestaan uit onafhankelijke steekproeven (N(VM)=728, 
N(M2)=1.730, N(M3)=618, N(M4)=613 , N(M5)=649 , N(M6)=610, N(M7) = 603, N(M8) = 
609, N(M9)=604, N(M10)=627, N(M11) = 635, N(M12) = 1.915, N(M13)=606, N(M14)= 
605, N(M15)=1.384.

De data zijn voor zowel de voor- als nameting gewogen naar de Gouden Standaard op 
de kenmerken geslacht, leeftijd opleidingsniveau en Nielsen regio. 

SIGNIFICANTIES & BENCHMARKS

Om te kunnen constateren of de ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen niet 
op toeval berusten hebben we significantietoetsen uitgevoerd tussen de voor- en 
nameting onder het algemeen publiek. Een verschil met een overschrijdingskans van 
p<0.05 (95% betrouwbaarheidsinterval) wordt als significant beschouwd. De benchmarks 
in dit rapport vormen het gemiddelde van de onderzochte Rijksoverheidcampagnes die 
vanaf 2019 zijn uitgevoerd. 

Door de uitkomsten van de huidige campagne af te zetten tegen de benchmark wordt 
het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek in het juiste perspectief te zetten. 
Uitschieters worden in dit rapport gemarkeerd met een rode of groende kleur. Dit 
betekent dat een score (resp.) tot de 10% hoogste of laagste scores behoort van alle 
Rijksoverheidscampagnes die vanaf 2019 zijn gemeten. Voor de herkenning van tv en 
radio wordt gecorrigeerd voor het mediumbereik (1+) en vervolgens getoetst of deze 
significant (95% betrouwbaarheid) verschilt van de betreffende norm. De norm voor tv is 
82% van het mediumbereik en voor radio is dit 63% van het mediumbereik.
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