
Hebben je vrienden of familieleden een andere mening over het corona-vaccin dan

jij? Wil je er met hen over praten maar heb je geen zin in ruzie? Probeer dan deze

tips eens uit:

1. Informeer jezelf

Zorg dat je zelf goed weet waarom je het vaccin wel of niet wilt.

Ga op zoek naar een betrouwbare bron en kijk kritisch naar berichten die je hoort

van vrienden of leest op sociale media of het internet.

2. Bespreek het face to face

Gevoelige onderwerpen bespreek je beter in het echt, en niet via chat, sms of DM.

Als je elkaars stem niet hoort of geen lichaamstaal ziet, kunnen woorden harder

overkomen dan de bedoeling is.

3. Toon respect

Misschien heb je tijdens het gesprek zin om met je ogen te rollen, te zuchten of uit

te roepen “Dat is onzin.”

Daardoor kan de andere persoon zich aangevallen of gekwetst voelen. Probeer dus

kalm en respectvol te blijven.

4. Luister om te begrijpen

Vraag je af waarom iemand iets zegt. Soms doen mensen straffe uitspraken omdat

ze bang of gefrustreerd zijn.

Hoe minder je oordeelt over de andere, hoe groter de kans dat die tegen jou durft

toegeven wat de échte reden is.

Bijvoorbeeld:

Probeer niet per se je gelijk te halen.

Stel vragen als:

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Awel 11-24 jaar

HOE PRAAT IK MET ANDEREN OVER HET CORONA-

VACCIN?

Misschien zegt je vriend “Het vaccin werkt toch niet” omdat hij niet wil

toegeven dat hij bang is voor naalden.

•

Misschien zegt je zus “Het vaccin was beter verplicht geweest” uit frustratie

omdat ze haar favoriete festival heeft gemist.

•

Kun je dat wat verder uitleggen?•

Wat bedoel je daarmee?•

Dus jij vindt dat …? Is dat wat je bedoelt?•

PRAAT EROVER

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://www.watwat.be/corona/hoe-herken-ik-corona-fake-news
https://admin.watwat.be/fake-news/hoe-herken-ik-fake-news
https://awel.be/babbel#chat
https://awel.be/forum
https://www.jac.be/mail
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/


Zo toon je dat je echt luistert.

5. Begin je zin met “Ik”

Iedereen heeft recht op een eigen mening. Jij dus ook.

De Ik-boodschap is een goede manier om je standpunt duidelijk te maken.

Zeg dus niet: “Dat is gewoon zo” maar wel: “Ik denk dat / Ik voel dat / Ik geloof

dat".

6. Druk op tijd de pauzeknop in

Lopen de emoties hoog op? Krijg je ruzie door dit gesprek? Neem dan even afstand

of begin over iets anders.

Je hoeft dit gesprek niet in 1 keer te voeren. Je kan er later nog eens over beginnen

als jullie rustig zijn.

7. Geef het tijd

Je vindt niet altijd een oplossing na 1 gesprek. Het is belangrijker om te blijven

praten dan meteen gelijk te krijgen.

Elk gesprek is een stap in elkaars richting. Er hoeft geen winnaar of verliezer te zijn.

8. Je mag het oneens blijven

We zien de wereld allemaal door een andere bril. Wat voor jou heel logisch is, kan

fout aanvoelen voor anderen. En dat is oké.

Een meningsverschil hoeft niet het einde van je vriendschap of familieband te

betekenen.

Je kunt een gesprek perfect afsluiten met:

“Ik ben het er niet mee eens, maar ik respecteer je mening.”•

“Ik deel je standpunt niet, maar ik begrijp waarom je er zo over denkt.”•

“We zijn het hier duidelijk niet over eens, maar dat is oké. Laten we het over

iets anders hebben.”

•


