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#WOB Framing 

We hadden al de worst die ons voor werd gehouden,
maar er waren nog genoeg banenschillen voor de minister
door al het geframe vanuit VWS ea! 

Wat is ‘framing’? 
Framen is het scheppen van een eenzijdig beeld waarbij
informatie benadrukt of juist verborgen wordt…/

In de communicatie naar zorgprofessionals en clienten is het niet handig om de

verspreiding van het het virus als argument op te nemen. DRUK OP DE ZORG is een

sterke frame …/
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Voor het Bron- en Contact onderzoek worden oude propagandatechnieken gebruikt./

Ook kosten werden geframed door bijvoorbeeld grondslag te creëren voor

zorgkantoren …/

Framen van nieuwspapers ? 

Bedankt Feike Sijbesma hier Sanquin voor het ‘framen van de Newspapers’? Of wie

werkt er nog meer voor DSM die ook belangenloos voor VWS in dienst is?  

Ook de reden voor de noodzaak van de #CoronaApp moet geframed worden…/
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Welke frame voor de teststraten is het beste zodat meer mensen thuis blijven …en

waarom zouden ook uitgangspunten geframed moeten worden??…/

Maar al dat geframe leveren nogal wat bananenschillen op voor Hugo die ze ook

veelal voor zichzelf neerlegd … zijn al die excuses van @MinPres achteraf dan nog wel

iets waard omdat al dat geframe verre van de waarheid is !?…/

Ooh je meent het , wie had dat nou gedacht ! 

Planning wetsvoorstel #Coronapas en ‘sniffingapp’… er moet geframed worden . Dus

doe maar: ‘Het is maar een experiment van 5 maand !!’ …/
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Vervolg op tweet hiervoor:  

De Belastingdienst ism VWS ea framen er ook lustig op los  

De frame om de #Coronapas te kunnen adopteren zou kunnen zijn om te zeggen dat

anders ‘de IC’s overbelast raken’ !!

Was dat het ? Nee.. 

De NCTV (Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) doen ook

framen. 

Laat meer beelden van “corona-longen” zien …/
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Tot slot  

Ook #lockdowns zijn te framen 

Alles is geframed  

Zelfs de #Pandemie ?… 

Een ding is zeker, een #Coronapas of #QRCode of #DigitaleID met medische- en

bankgegevens neem ik persoonlijk nooit, want alles is geframed richting de PAS 

U toch ook niet?� 

ism @CeesCees72
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