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ZELF TESTIMONIALS MAKEN
COVID-19-vaccinatiecampagne:
leidraad voor het maken van getuigenissen
1 VOORBEREIDING
−
−
−
−

Voer het gesprek in een aangename en vertrouwde setting.
Gebruik een statief en verplaats dat soms om uit verschillende standpunten te filmen.
Gebruik een microfoon die gemaakt is om op je smartphone aan te sluiten. Doe ook altijd eerst
een test om te zien of de geïnterviewde verstaanbaar is.
Volg eventueel een korte cursus om video’s te leren maken met je smartphone.

2 HET INTERVIEW ZELF
−
−
−
−

Vraag om rustig en duidelijk te spreken.
Vraag om niet recht in de camera te kijken.
Laat de geïnterviewde vertellen en ga in op zijn/haar antwoorden. Neem je tijd.
Vraag om elk antwoord met een deel van de vraag te starten. Vb: “Waarom ik me laat
vaccineren? Om terug ….”. Zo lijkt het een getuigenis, en geen interview.

3 MONTAGE
−
−
−

Wissel in montage af met verschillende standpunten en beelden van de persoon in de
werkomgeving. De getuigenis loopt auditief steeds door op de achtergrond.
Neem de vragen van de interviewer niet op in de montage.
Voorzie de filmpjes van ondertiteling, zo kunnen ze ook zonder geluid bekeken worden.
−
−

Eindpancartes die verwijzen naar het volgen van de maatregelen en de website
laatjevaccineren.be zijn beschikbaar op de website
https://www.laatjevaccineren.be/campagne-covid-19-vaccinatie
Als je de eindpancartes niet gebruikt, verwijs in je communicatie dan wel naar de
website laatjevaccineren.be voor meer informatie. Op social media kan je ook de
#laatjevaccineren toevoegen.
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4 MOGELIJKE GETUIGENISSEN & ONDERWERPEN
HOE VOELT HET OM JE TE LATEN VACCINEREN?
− De eerste persoon die gevaccineerd wordt, vertelt hoe dat voelt, waarom hij zich
laat vaccineren en hoe het voelt om gevaccineerd te zijn.
− De oudste die gevaccineerd wordt, komt aan het woord. (idem)
− Iemand maakt een vlog over zijn/haar vaccinatie, toont de hele flow en geeft commentaar.
HOE GAAT HET ERAAN TOE IN EEN VACCINATIECENTRUM?
− Vrijwilligers in de centra vertellen wat ze doen, waarom ze het doen (hun motivatie) en hoe de
vaccinatieflow verloopt.
WAT BETEKENT VACCINATIE VOOR WIE IN DE ZORG WERKT?
− Zorgprofielen vertellen wat het vaccin voor hen betekent.
WAAROM IS JE LATEN VACCINEREN ZO BELANGRIJK?
− Een (huis)dokter laat zich vaccineren en vertelt waarom het belangrijk is dat alle patiënten, die
in goede gezondheid verkeren, hetzelfde laten doen om groepsimmuniteit te bereiken. Hij legt
uit wat dat juist is. Hij vertelt ook dat hij in de vaccins gelooft en waarom ze veilig zijn.
WAAROM MOET JE NOG 15 MINUTEN BLIJVEN NA JE VACCINATIE?
− Een arts geeft in mensentaal uitleg over mogelijke bijwerkingen en vertelt dat een allergische
reactie uitzonderlijk is, maar altijd kan. Hierdoor moet je 15 minuten in de rustruimte blijven na
de vaccinatie.
WAT MAG JE ZEKER NIET VERGETEN, ALS JE GEVACCINEERD WIL WORDEN?
− Een onthaalbediende van een vaccinatiecentrum geeft de uitleg.
WAAROM MOET JE DE CORONAMAATREGELEN BLIJVEN VOLGEN ALS JE GEVACCINEERD BENT?
− Een arts geeft de uitleg.
...
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