
Vaccinatiebarometer Covid-19 in het Brussels Gewest 

Zoals u weet, is de vaccinatie tegen Covid-19 begin januari van start gegaan in de rusthuizen 

en rust- en verzorgingstehuizen en ook in de ziekenhuizen. Bekijk hier het aantal 

gevaccineerden in het Brussels Gewest. Wij bieden gedetailleerde overzichten van het 

aantal mensen dat gevaccineerd is tegen het coronavirus en het aantal gebruikte doses in 

de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, assistentiewoningen en ziekenhuizen per type 

vaccin dat werd toegediend (Moderna & Pfizer). 

Ontdek hieronder het aantal personen dat op 23 januari was gevaccineerd tegen Covid-19 in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  

• 10.951 bewoners 

• 2.657 personeelsleden in de rusthuizen 

• 110 ambulanciers van de DBDMH 

• 2.356 leden van het ziekenhuispersoneel die met Covid-patiënten werken 

In totaal hebben 16.074 mensen* hun eerste dosis van het coronavaccin gekregen. 

In de Brusselse rusthuizen worden 86% van de bewoners en 28% van het personeel al 

beschermd door de eerste vaccindosis.  

*Op de website van Sciensano lees je voor dezelfde datum 13.012 voor de eerste dosis en 51 voor de 

tweede. De verklaring voor dit verschil is dat er een aantal mensen in Brussel wordt gevaccineerd, op 

hun werkplek, terwijl ze buiten het Gewest wonen. 

1. Fase 1a1 Rust- en verzorgingstehuizen/Rusthuizen/Assistentiewoningen 

 

Eerste dosis                   

  
Aantal 
bewoners 

Toegediende 
doses 

% 
Aantal 
personeels-
leden 

Toegediende 
doses 

% 
Aantal 
personen 
in RVT 

Totaal 
toegediende 
doses 

% 

Week 1+0 4369 3758 86% 3336 664 20% 7705 4422 57% 

Week 2 6607 5897 89% 4547 1350 30% 11154 7247 65% 

Week 3 1742 1296 74% 1600 643 40% 3342 2009 60% 

Totaal 12718 10951 86% 9483 2657 28% 22201 13608 61% 

Tweede dosis                  

Week 3   60     10         

Totaal toege-
diende doses 

  
  

              

  
Aantal 
bewoners 

Toegediende 
doses 

% 
Aantal 
personeels-
leden 

Toegediende 
doses 

% 
Aantal 
personen 
in RVT 

Totaal 
toegediende 
doses 

% 

Totaal 12718 11011   9483 2667   22201 13608   

                    

 



2. Vermijden dat er doses van het vaccin tegen Covid-19 verloren gaan 

Als er nog doses beschikbaar zijn in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis aan het einde 

van de vaccinatie, wordt de DBDMH opgebeld. Die stuurt zijn ambulanciers langs om te 

vermijden dat er doses verloren gaan. 

 

 Week 1 Week 2 
Week 3 
(Onvolledig TOTAAL 

Aantal leden van de brandweer dat en 
eerste dosis heeft gekregen (DBDMH) 11 69 30 110 

 

3. Fase 1a2 van de vaccinatie tegen Covid-19: de ziekenhuizen 

Fase 1a2 is onderverdeeld in drie groepen:  

• Personeel dat in contact komt met Covid-patiënten 

• Zorgpersoneel 

• Ander ziekenhuispersoneel 

Op dit moment vaccineren de ziekenhuizen een deel van de eerste groep. 

a) Vaccin van Moderna 

HUBs 
Geleverde 
vials Doses x 10 

Toegediende 
doses (in te 
vullen) 

Kliniek Sint-Jan 100 1000 310  

IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID - 
Campus Etterbeek-Elsene 100 1000 800 

Totaalx 200 2000 1110  

 

b) Vaccin van Pfizer 

HUBs 
Geleverde 
vials Doses (x6) 

Toegediende 
doses (in te 
vullen) 

Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell 
(CHIREC) 

125 750  

Europa Ziekenhuizen (St-Michiel en St-Elisabeth)  82 492 230 

CHU Saint Luc 236 1416 676 

Hôpital Erasme 249 1494 310 

Instituut Jules Bordet - UMC Sint-Pieter 262 1572  

Militair Hospitaal Koningin Astrid 108 648 30 

Totaal 1.062 6372 1246 



 

2.356 leden van het ziekenhuispersoneel hebben hun eerste dosis van het vaccin al gekregen.* 

*De hierboven vermelde gegevens verschillen van de gegevens die door Sciensano worden 

gepubliceerd omdat het ook hier gaat om doses in Brussel, terwijl Sciensano de vaccins indeelt 

naargelang de domicilie van de gevaccineerden.. 

 


