
                                                                                                                                                                                                                                            
UITNODIGING 

Presentatie  CoronaBarometer en (na)zomerborrel 

Datum: woensdag 22 september 2021  Tijd: 20.00 uur  Inloop: 19.50 uur 

Locatie: Biotoop Vleugel F, Kerklaan 30, 9751 NN Haren. 

https://www.biotoop.org/contact#plattegrond , volg de bordjes vleugel F 

Parkeren tegenover de Hortus (of in het fietsrek ter plekke).  

Aan de avond zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.  

 

Leren van de coronacrisis 

De CoronaBarometer, onderzoek binnen Lifelines in de coronatijd  

door Jackie Dekens, apotheker, verbonden aan het project Lifelines.  

Een bijzonder actuele presentatie van De CoronaBarometer.  

Jackie Dekens, heeft als apotheker en programmaleider van Lifelines Next aan de wieg 

gestaan van de Coronavragenlijsten in het Lifelines onderzoek. Het doel van het project is 

het opsporen van risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat mensen ernstig ziek worden 

door een corona-infectie. Daarnaast worden ook de psychische en maatschappelijke 

gevolgen van de COVID-19-pandemie in kaart gebracht. De eerste resultaten van het 

onderzoek zijn verwerkt en laten zien hoe de crisis zich heeft ontwikkeld.  
  

                            
 

Jackie is ervan overtuigd dat de informatie die uit het Lifelines Corona-onderzoek volgt, 

van grote waarde is. Nu maar ook in de toekomst.  “We komen nu al zoveel te weten over 

hoe het virus zich gedraagt in Noord-Nederland. Maar ook over de vraag of genen en de 

omgeving waarin je verkeert een rol spelen bij het krijgen van COVID-19. Ook de 

sociaalpsychologische en economische impact van de coronacrisis komen in beeld. Dat 

helpt ons om beter op een volgende coronagolf te kunnen anticiperen. Ik geloof niet in een 

toekomst zonder corona. Maar ik kijk wel met vertrouwen vooruit.” 

Jackie laat ons graag resultaten zien van dit project en de interessante uitkomsten tot nu 

toe.  https://coronabarometer.nl/   

We gaan graag met haar in gesprek. En we zien er naar uit jullie op 22 september weer 

live te kunnen ontmoeten in Haren. 

 

We sluiten traditiegetrouw af met onze jaarlijkse (na)zomerborrel 

Leden, introducees, belangstellenden van harte welkom! 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,  

namens bestuur VNVA NN, Hedwig Grooten 

  

Aanmelden kan tot 20 september. Na aanmelding stuurt VNVA NN bericht van plaatsing.   

Aanmelden: vnva.noordnederland@gmail.com of tel. 050-5264179.  

 
In verband met de catering en de RIVM-eisen is aanmelden verplicht. Alles is conform RIVM-richtlijnen ingericht 
en met minimaal 1,5 meter afstand t. Ben je niet fit, ziek? Houd rekening met elkaar, blijf thuis en meld je af. 
Namen van aanwezigen worden genoteerd i.v.m. covid surveillance.      
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