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Geachte heer Swanen,

Dank voor uw brief over de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. wat
betreft uw suggestie is het kabinet van mening dat er geen sprake mag zijn van
een coronavaccinatieplicht, zonder dat er enige keuzevrijheid is
(vaccinatiedwang). Ook wil hert kabinet voorkomen dat de beslissingsruimte van

_ iemandrruordt ingeperklof 4gdaqig_ ryor{t_bej!,vto_ed,_det diegene_feitetij( 4inder
keuzevrijheicl heeft (vaccinatiedrang). Zo geeft de Gezondheidsraad aan dat er
sprake is van drang bij bijvoorbeeld verhoging van de zorgpremie.

Wel heeft het kabinet in de afgelopen periode op alle mogelijke manieren getracht
de vaccinatiebereidheid onder de bevolking op een positieve manier te stimuleren.
Dat blijft ook de inzet voor de komende maanden. Zo is een
communicatiecampagne gevoerd, zijn mensen zo goed mogelijk geïnformeerd en
is het vaccineren zelf zo laagdrempelig mogelijk georganiseerd. Verder richten de
lokale GGD'en zich, in samenspraak met het lokaal bestuur, op de groepen die
zich nog niet hebben laten vaccineren. Zij hebben daar ook de juiste expertise
voor.

Om de drempel om je te laten vaccineren verder te verlagen, zijn er steeds meer
tijdelijke en mobiele priklocaties op herkenbarer plekken waar veel mensen komen
die nog geen prik hebben gehad, Ook het prikken zonder afspraak maakt het
makkelijk om je te laten prikken. Daarnaast richten de GGD-regio's zich op het
geven van voorlichting aan verschillende doelgroepen. Daarbij werken ze samen
met sleutelfiguren in de wijk, via onder andere kerken en moskeeën.

Nogmaals dank voor uw brief en uw betrokkenheid bij de corona-aanpak van het
kabinet,
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