
Vaccinatiebarometer Covid-19 in het Brussels Gewest 

Zoals je weet ging begin januari de vaccinatie tegen Covid-19 van start in de rusthuizen en rust- en 
verzorgingstehuizen en ook in de ziekenhuizen. Hier kan je een overzicht vinden van het aantal 
gevaccineerde personen in het Brussels Gewest. 

Deze cijfers* geven een beeld van de situatie in Brussel op 4/2/2021.  

Alle toegediende vaccins worden geregistreerd in VaccinNet+. Dat levert het volgende overzicht op: 

Vaccinaties in rust- en verzorgingstehuizen 14.676 

Vaccinaties in ziekenhuizen 4.451 

Totaal geregistreerde vaccinaties  19.127 

 

*De hierboven vermelde gegevens verschillen van de gegevens die door Sciensano worden gepubliceerd omdat het hier gaat 
om doses toegediend in Brussel. Sciensano daarentegen deelt de vaccins in naargelang de domicilie van de gevaccineerden. 
Dat levert een verschillend resultaat op, want iemand kan bijvoorbeeld werken in een ziekenhuis in het Brussels Gewest en 
daar gevaccineerd worden, maar buiten het Brussels Gewest wonen. Dat geldt ook voor de rust- en verzorgingstehuizen, 
waar residenten en personeel in andere regio's gedomicilieerd zijn, maar hun vaccin(s) in Brussel hebben gekregen. 

 

De cijfers van de registratie in VaccinNet+ lopen echter iets achter op de werkelijkheid. Om een beter 
beeld te krijgen van het aantal gevaccineerden, kunnen we ook kijken naar het aantal geleverde 
vaccins.  

Dat levert volgend overzicht op: 

Totaal geleverde doses aan structuren voor vaccinatie: 38.654  

 Rust- en verzorgingstehuizen 
 

o Aantal betrokken personen 
 

Bewoners 12.879 
Personeel 9.536 
Totaal aantal personen 22.415 

 

o Aantal geleverde vaccins 
 

Bewoners 1ste dosis 11.154 
Personeel 1ste dosis 7.338 
Bewoners + personeel 2de dosis 10.204 
Totaal geleverde vaccins 28.696 

  

Dit betekent dat er vaccins werden geleverd voor de eerste dosis van 87% van de bewoners 
en 77% van het personeel. Voor de tweede dosis werden er vaccins geleverd voor 45% van 
de betrokkenen in de rust- en verzorgingstehuizen (bewoners en personeel). 

 

  



 Ziekenhuizen 
 

o Aantal betrokken personen 
 

1ste doelgroep 33.273 
Totaal aantal personeelsleden 39.293 

 

o Aantal geleverde vaccins 
 

1ste doelgroep 1ste dosis 9.258 
Totaal geleverde vaccins 9.258 

 

De 1ste doelgroep die binnen het ziekenhuisepersoneel aan de beurt komt is het 
zorgpersoneel dat in contact komt met Covid-19-patiënten (spoedgevallen, intensieve 
zorgen, Covid-eenheden). Daarna komen andere personeelsleden aan bod die mogelijk in 
contact komen met Covid-19-patiënten. 
 

 Vaccinatiecentra 
 

o Aantal geleverde vaccins 
 

Pacheco 700 
Totaal geleverde vaccins 700 
  

  

Opgelet: De vaccinatie in het eerste vaccinatiecentrum (Pacheco) ging pas op 01/02 van 
start. Voorlopig kan zorgpersoneel uit de eerstelijnszorg er terecht voor vaccinatie, na 
uitnodiging en op afspraak. 
 


