Overvecht, 9 mei 2021

PERSBERICHT
Het coronavaccin: laat jij je vaccineren?
Veel mensen in Nederland laten zich vaccineren tegen corona. In de wijk Overvecht is dit een stuk lager.
Slechts 50% van de bewoners laat zich hier vaccineren. Dit is een zorgelijke situatie. Niet vaccineren is
een risico voor de gezondheid van mensen. Waarom laten weinig mensen zich vaccineren en hoe
kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen zich laten vaccineren?
Het Wijkplatform Overvecht gaat graag met bewoners in gesprek over de vaccinatiebereidheid in de
wijk. Op onze dialoogavond willen wij graag met u in gesprek over wat er nodig is om meer mensen
bereid te krijgen om zich te laten vaccineren. Overvechtse artsen, mensen van de GGD Utrecht en van
welzijnsstichting DOCK zijn aanwezig om meer te vertellen over de vaccins, de vaccinatiebereidheid en
de risico's. Uiteraard zijn zij ook aanwezig om belangrijke vragen van bewoners te beantwoorden. Praat
u ook mee?
Deelnemen aan de digitale dialoogavond gaat via ZOOM. Meld je tijdig aan per email op
info@wijkplatformovervecht.nl, dan ontvang je de link naar ZOOM.
Wanneer?
Datum: maandag 17 mei 2021; inloggen om 19.45 uur
Zie ook www.wijkplatformovervecht.nl
Agenda
20.00
Opening
20.05
Toelichtingen door huisarts Nikki Makkes – voorzitter Overvecht Gezond, Meriem
Khairoun – arts UMCU, Putri Hinaran – Arts Infectieziektebestrijding GGDU,Saskia Bonis –
Manager Dock
20.45
Vier breakoutrooms waarin dieper ingegaan wordt op de vraagstukken.
1. Vragen aan de GGDU o.l.v. Putri Hintaran – arts infectieziektebestrijding
2. Kweken van vertrouwen van bewoners in het vaccinatieprogramma o.l.v. Bouchra
Dibi – Adviseur en onderzoeker krachtwijken
3. De rol van de instellingen in Overvecht bij verhogen vaccinatiebereidheid o.l.v.
Meriem Khairoun – nefroloog i.o. UMCU
4. Bereikbaarheid bewoners in Overvecht vergroten o.l.v. Michael von
Bönninghausen – organisatieadviseur
21.30
7 Terugkoppeling uit de 4 breakoutrooms
21.40
8 Plenaire discussie en conclusies
21.50
8 Afsluiting
22.00
9 End meeting
Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06 – 224 39 186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Wijkplatform Overvecht wil graag dat je meepraat, meedenkt en meedoet in de wijk. Je kunt je bij
ons aansluiten!
Wil je geen berichten van wijkplatform Overvecht ontvangen? Reply dan svp deze mail met als
vermelding als onderwerp: Afmelden persberichten wijkplatform Overvecht.
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