
     
 

Handleiding bij het gebruik van de gesprekskaart om de strijd tegen COVID 

19 niet op te geven 
 

Naarmate we steeds meer leren over COVID-19, beseffen we dat deze ziekte niet snel zal verdwijnen uit ons 

leven. Het virus zal aanwezig blijven. De preventieve maatregelen blijven nodig, maar willen we allemaal 

graag zoveel mogelijk beperken. Daarin moeten we een evenwicht zoeken.  

 

Het vaccin tegen COVID-19 kan daarbij helpen. Het beschermt ons over het algemeen tegen een zeer 

ernstig ziekteverloop of zelfs overlijden. Iedereen die zich laat vaccineren is onrechtstreeks een hulp voor 

andere minderjarigen en volwassenen. Daarom is het van belang dat iedereen die zich kan laten 

vaccineren, dat ook doet. Dat is een vorm van solidariteit met diegenen die, om wat voor reden dan ook, 

zich niet kunnen laten vaccineren. 

  

De gesprekskaart van ORBIT vzw en Welzijnsschakels is een hulp om met laatkomers voor de vaccinatie in 

gesprek te gaan. Ook met mensen die twijfelen of angst hebben en met degenen die verkeerdelijk denken 

dat ze door het vaccin te vragen, gevaar zouden lopen om uit het land gezet te worden. 

 

Door in dialoog te gaan kunnen we er hopelijk samen voor zorgen dat iedereen zich baseert op correcte 

informatie om een goede afweging te maken. Deze kaart dient als gespreksstarter. Het geeft je iets 

concreets in handen om een gesprek op gang te brengen.  

 

Hoe gebruik je de kaart? 

 

1. Zoek eerst uit wanneer er vaccinatiemomenten zijn bij u in de buurt of gemeente. Er wordt naast het 

gewone vaccinatiecentrum steeds meer ingezet op zeer lokale vaccinatiemomenten in 

buurtcentra, vaccinatiebussen en andere plekken van vertrouwen, zoals huisartsen. Let wel: de 

gegevens kunnen snel wijzigen. 

 

Vind je geen locatie bij jou in de buurt? Neem contact op met uw populatiemanager om te 

bekijken of er een mobiel team kan langskomen. Zie voor de contactgegevens: 

Populatiemanagement: vaccinatiebereidheid bij specifieke groepen verhogen - Laat je vaccineren 

https://www.laatjevaccineren.be/populatiemanagement-vaccinatiebereidheid-bij-specifieke-groepen-verhogen


2. Voor mensen zonder wettig verblijf is er ook vaccinatie voorzien. Je kan de info lezen op deze 

pagina: https://www.orbitvzw.be/vaccinatie-in-vlaams-en-brussels-hoofdstedelijk-gewest/  

 

3. Noteer één of meerdere vaccinatiemomenten op de gesprekskaarten. Je kan ook een reeks 

etiketten printen met die informatie en die dan kleven op de beschikbare ruimte. 

 

 
 

4. Leg een stapeltje kaarten duidelijk zichtbaar neer, zodat mensen die zelf kunnen meenemen. Kies 

een goede plaats waar de mensen die je wil bereiken veel (kunnen) langskomen. De lokale 

Welzijnsschakel, gebouwen van religieuze en levensbeschouwelijke groepen, buurtcentra,… zijn 

goede plaatsen. Maar ook een winkel kan interessant zijn. 

 

5. Spreek mensen zeker ook actief aan met de vraag of ze zich al hebben laten vaccineren. Dan kan 

de dialoog starten. Je kan ze meteen of aan het einde van het gesprek een kaartje meegeven.   

 

6. Je kan je voorbereiden op gesprekken met mensen die hun twijfels willen spreken, door gebruik te 

maken van deze tips: COVID19communicatietipsvaccinatiegesprekken04062021def.pdf 

(orbitvzw.be) 

 

7. Bied aan om mee te gaan naar het vaccinatiemoment, als dat in je mogelijkheden ligt en mensen 

daar prijs op stellen.  

 
Wil je meer weten? info@orbitvzw.be  hanne.geukens@welzijnsschakels.be  
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