
  Handleiding praatplaten en kletskaarten Corona vaccin 

Deze handleiding hoort bij de praatplaten en 

kletskaarten over het coronavaccin. Ze zijn gemaakt 

door een samenwerking van verschillende partijen uit 

de gehandicaptenzorg. Wij merkten namelijk dat er 

veel informatie was over vaccineren, wat belangrijk is. 

We misten alleen een manier om een dieper gesprek 

aan te gaan. Vandaaruit zijn we op de combinatie 

gekomen van praatplaten met informatie en 

kletskaarten om te helpen het gesprek dieper in te 

gaan. 

Doel: Informatie geven over het coronavaccin en het 
gesprek tussen begeleider (netwerk) en cliënt op gang 
brengen, waarbij de cliënt geholpen wordt na te denken het over vaccineren 
 
Middel: Praatplaten en kletskaarten.  
 
Praatplaten: Op de praatplaten staat informatie over het corona vaccin. Er zijn verschillende 

praatplaten met verschillende categorieën. Bespreek alleen de informatie waar de client 

naar op zoek is of waar vragen over bestaan. De praatkaarten zijn soms aanvullend op 

elkaar: je kunt bijvoorbeeld eerst “Een prik tegen corona” bespreken. Blijkt dat de client zich 

zorgen maakt over de bijwerkingen, dan pak je de kaart “Bijwerkingen” erbij. Merk je dat de 

client twijfelt om de prik wel of niet te nemen, kies dan voor “Wel of niet kiezen voor 

vaccineren” enz. 

Kletskaarten: Op de voorkant staat een plaatje, op de achterkant staat een vraag met 

daaronder verdiepende vragen en soms informatie. Je print de kletskaarten dubbelzijdig uit. 

Dan zit de voorkant goed op de achterkant. De kletskaarten sluiten aan bij de praatplaten. 

Met de kletskaarten kan je dieper ingaan op de onderwerpen van de praatplaten.  

Je kan eerst de praatplaten bekijken met cliënten en daarna de vragen doornemen of 

andersom. Bedenk wat het beste aansluit bij jouw cliënt.  

Voorwaarden: 

• Kies een rustig moment uit. 

• Besluit hoe lang je het gesprek aangaat.  

• Bedenk goed of je het gesprek individueel aangaat of in een groep (in een groep 

moet er veiligheid zijn om het gesprek met elkaar te voeren)  

• Geef tijd om de informatie te verwerken. Dit kan ook door er op een later moment 

op terug te komen. 

• Zorg dat je zelf goed geïnformeerd bent over de feiten van het vaccineren. 

• Wees je bewust dat je niet je eigen mening gaat geven. Hou feiten en meningen 

apart van elkaar. 



• Gebruik de kaarten in gesprek tussen begeleider en cliënt(en), zodat er goed op 

doorgesproken wordt. Deel de kaarten niet uit op de groep en hang ze ook niet op, 

zonder deze eerst besproken te hebben met de cliënt(en). 

• De praatplaten en kletskaarten zijn alleen bedoeld voor intern gebruik 

Hoe gebruik je de kletskaarten? 

Er zijn twee mogelijkheden: 
 
1. Je legt de kletskaarten verspreid op de tafel met het plaatje naar boven. Je kiest zelf een 

plaatje of de cliënt kiest een kletskaart, afhankelijk van de behoefte. Wil je open het 

gesprek aangaan, dan laat je de cliënt kiezen. Heb je een reden om dit gesprek aan te 

gaan, dan kies je zelf. Naar aanleiding van het plaatje ga je het gesprek aan. Eventueel 

kan de begeleider/netwerk de vragen op de achterkant gebruiken. Er is 1 hoofdvraag en 

daaronder staan nog verdiepende vragen. Als je klaar bent met de kletskaart, vraag je of 

het antwoord duidelijk is. Als dit nog niet duidelijk is en er nog vragen zijn, bewaar je de 

kletskaart om het antwoord uit te zoeken.  Als het antwoord wel duidelijk is, leg je de 

kletskaart weg. 

 

2. Je werkt vanuit de vragen. Je kiest zelf een vraag of laat de cliënt een vraag stellen. Laat 

de cliënt eerst zelf goed nadenken over de vraag en het antwoord. Daarna kan je de 

verdiepende vragen gebruiken. Je kan ook zelf verdiepende vragen bedenken. Probeer 

hierbij open vragen te blijven stellen.  

Uiteraard ben je ook vrij om de kletskaarten op eigen manier te gebruiken. We sturen ze in 

een word document, zodat je ze kan aanpassen als je wilt.  

De kletskaarten en praatplaten zijn niet bedoeld voor commercieel gebruik. 

Meer informatie: 
 
Voor meer informatie over het Corona vaccin kan je kijken voor praatplaten op: 

• praatplaat Steffie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/praatplaat-prik-
tegen-corona  

• Praatplaat ’s Heerenloo https://www.vgn.nl/documenten/20210108-praatplaat-s-
heeren-loo-coronavaccin-v2pdf   

• Praatplaat Hartekampgroep: https://hartekampgroep.nl/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-15-Vaccinatie.pdf 

• Praatplaat hoe werkt het coronavaccin Ipse de Bruggen: https://ipsedebruggen-
corona.nl/media/flyers_clienten_pdf/hoe_werkt_een_vaccin.pdf 

• Praatplaat uitleg coronavaccin Ipse de Bruggen: https://ipsedebruggen-
corona.nl/media/flyers_clienten_pdf/uitleg_coronavaccin.pdf 

Voor filmpjes kan je kijken bij: 

• Steffie legt Corona eenvoudig uit: https://corona.steffie.nl/nl/ 

• Hoe werkt een coronavaccin van het RIVM 
https://www.youtube.com/watch?v=Ty7FZZ1VMAI 
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• Filmpje van Pluryn: https://youtu.be/6Kz2p5pzxL0 

Voor veelgestelde vragen:  

• ’s Heerenloo: 
https://www.https://youtu.be/6Kz2p5pzxL0sheerenloo.nl/corona/coronavirus-
vragen-en-antwoorden 

• https://pameijer.nl/corona/vaccineren  
 

Wij wensen jullie mooie gesprekken! 

Gemaakt door verschillende gehandicaptenzorgorganisaties  

uit het netwerk Begrijpelijke communicatie. 
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