Uitnodiging
Webinars over coronavaccinatie
24 en 25 februari

Beste genodigde
De Stad Gent organiseert in samenwerking met UZ Gent, CGG Eclips, de Gentse Wijkgezondheidscentra en de
El Fath-moskee twee webinars rond coronavaccinatie.
Ben jij een sleutelfiguur of influencer en krijg je geregeld vragen rond corona vaccinatie vanuit je achterban?
Twijfel je misschien zelf of je gevaccineerd wil worden? Vergroot je kennis en kom naar onze webinar(s).

Wat staat er op het programma?

Webinar woensdag 24 februari 2021
van 19.30 tot 21 uur

Webinar donderdag 25 februari 2021
van 19.30u tot 21 uur

• Khalid Benhaddou, hoofdimam van de El Fathmoskee in Gent:
toelichting over vaccinatie binnen de
moslimgemeenschap

• Prof. Koen Van Herck, Vakgroep Volksgezondheid
en Eerstelijnszorg van UZ Gent:
toelichting over de werking van de vaccins

• Prof. Koen Van Herck, Vakgroep Volksgezondheid
en Eerstelijnszorg van UZ Gent:
toelichting over de werking van de vaccins
• Leen Van Zele, Dienst Regie Gezondheid en Zorg
van Stad Gent:
praktische informatie over de vaccinatieaanpak in
Gent
• Fatima Diouani, Sleutelfiguur en projectcoördinator GelijkgeSTEMd (Odisee): moderator
• Vragenronde: de experten beantwoorden via een
chatsessie vragen van de deelnemers

• Marc Tack, motivationeel expert bij CGG Eclips:
hoe motiveer je mensen met weerstand zich te
laten vaccineren?
• Leen Van Zele, Dienst Regie Gezondheid en Zorg
van Stad Gent:
praktische informatie over de vaccinatieaanpak in
Gent
• Veerle Vyncke, Vereniging van
Wijkgezondheidscentra: moderator
• Vragenronde: de experten beantwoorden via een
chatsessie vragen van de deelnemers

Filmpje

Inschrijven

Bekijk vóór de webinar zeker dit informatief
filmpje.

Schrijf je ten laatste tegen vrijdag 19 februari 2021
in, via deze link(en)

•
•

Webinar woensdag 24 februari
Webinar donderdag 25 februari

Stuur vooraf je vragen in
Om te vermijden dat we tijdens de chatsessie overspoeld worden door vragen van deelnemers, vragen
we je om al jouw vragen en bezorgdheden vooraf door te mailen. Dat geeft ons ook de kans om een
webinar op maat van de deelnemers te maken. Al jouw vragen zijn welkom. Enkele voorbeelden:

- Hoe werkt een RNA-vaccin precies?
- Mogen zwangere vrouwen zich laten vaccineren?
- Zijn de vaccins wel halal of koosjer en mag vaccinatie tijdens de ramadan?
- Hoe ga ik om met iemand die zich absoluut niet wil laten vaccineren, maar wel risicopatiënt is?
Bezorg ons jouw vragen ten laatste tegen dinsdag 17 februari 2021 via
regiegezondheidenzorg@stad.gent. De experten beantwoorden ze op de webinar.

Heb je nog vragen over de webinars?
Laat het ons weten via regiegezondheidenzorg@stad.gent. We kijken alvast uit naar jouw inschrijving.
Met vriendelijke groeten
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Stad Gent
PS: Stuur deze uitnodiging gerust door naar collega’s of kennissen. Er is plaats genoeg voor iedereen.

