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Het 10de Brusselse vaccinatiepunt ligt in Ukkel 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie opent haar 10de vaccinatiepunt in Ukkel. 
Zo wordt het Brusselse grondgebied strategisch afgedekt. 

Ervoor zorgen dat burgers toegang hebben tot een kwaliteitsvol vaccin tegen Covid-19 is één van de 
uitwegen uit de huidige gezondheidscrisis. In het Brussels Gewest is de doelstelling om minstens 70% 
van de bevolking te vaccineren (dat betekent ten minste 850.000 Brusselaars), waarbij prioriteit wordt 
gegeven aan de vooraf bepaalde risicogroepen. En dat om uiteindelijk groepsimmuniteit te bereiken 
en de verspreiding van het virus in te dammen. 

Om haar doel te bereiken heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie haar allereerste 
vaccinatiepunt officieel geopend, in testcentrum Pacheco. Dat ligt naast de Kliniek Sint-Jan 
(Pachecolaan 42, 1000 Brussel) en opende op 2 februari de deuren. Ondertussen werkt de GGC ook 
hard aan de installatie van de volgende vaccinatiepunten. De locatie van het laatste vaccinatiepunt is 
ondertussen trouwens ook bekend: het 10de Brusselse vaccinatiepunt zal in Ukkel liggen (Egide Van 
Ophemstraat 110). De openingsdatum van dit vaccinatiepunt is nog niet bekend. Er werd voor deze 
locatie gekozen om een makkelijke toegang te verzekeren voor inwoners van het zuiden van Brussel. 

Alain Maron, Brussels Minister van Volksgezondheid: "Nu ook het tiende vaccinatiepunt in Ukkel 
vastligt, beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een duidelijke kaart van de verschillende 
plaatsen waar de Brusselaars geleidelijk aan terecht kunnen om zich te laten vaccineren. Deze centra 
zullen stapsgewijs openen en als alle vaccins beschikbaar zijn, zullen er 375.000 doses per dag kunnen 
worden toegediend. Bedankt aan alle burgemeesters en partners die deze samenwerking mogelijk 
hebben gemaakt." 

Boris Dilliès, burgemeester van Ukkel: "Het was van essentieel belang dat Ukkel zijn eigen 
vaccinatiepunt zou krijgen. Onze gemeente is één van de grootste van het Gewest en meer dan 20% 
van onze bevolking is ouder dan 65. We hebben de GGC verschillende plaatsen voorgesteld die een 
dergelijke infrastructuur zouden kunnen herbergen en uiteindelijk is de keuze gevallen op de site van 
het voormalige laboratorium van AstraZeneca. Daar ben ik blij om voor alle inwoners van Ukkel." 

10 strategisch verspreide vaccinatiepunten 

In het Brussels Gewest werden de vaccinatiepunten strategisch gespreid over het grondgebied om een 
zo groot mogelijk aantal personen te bereiken. Naargelang de noden kan een vaccinatiepunt de deuren 
openen of zijn activiteiten tijdelijk stopzetten om zijn vaccinatiecapaciteit te verhogen of verlagen. 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bedankt alle partners en gemeenten die deze 
vaccinatiepunten mee hebben helpen realiseren. 

De opening van de Brusselse vaccinatiepunten zal volgens volgende planning verlopen: 

• Sinds 2 februari: 

o 1/ Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum - Pachecolaan 42, 1000 Brussel). 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/02/20210202_PB_Het-eerste-vaccinatiepunt-opent-zijn-deuren-in-het-Brussels-Gewest.pdf
https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/02/20210202_PB_Het-eerste-vaccinatiepunt-opent-zijn-deuren-in-het-Brussels-Gewest.pdf


 

• Vanaf half februari: 

o 2/ Heizel (Paleis 1 - Keizerin Charlottelaan 6, 1020 Laken) 

 

• Vanaf maart: 

o 3/ Vorst (Test- en vaccinatiecentrum Albert - Avenue Jupiter, 201) 

o 4/ Schaarbeek (Sporthal Crossing - Algemeen Stemrechtlaan)  

o 5/ Molenbeek (Gentsesteenweg, 696) 

o 6/ Militair Hospitaal (Bruynstraat 200, 1120 Neder-over-Heembeek) 

 

• Vanaf april: 

o 7/ Anderlecht (Theo Verbeecklaan 2) 

o 8/ Sint-Pieters-Woluwe (Shetlander Dreef 15) 

o 9/ Sint-Lambrechts-Woluwe (Dapperenlaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe) 

o 10/ Ukkel (Egide Van Ophemstraat 110) 

De vaccinatiecentra zullen een eindcapaciteit hebben van 375.000 vaccinaties per maand vanaf de 
maand maart. Daarvoor hebben we 350 vte's nodig, waaronder 15 artsen, 75 verpleegkundigen en ook 
administratief en logistiek personeel. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie lanceerde 
een oproep voor vrijwilligers. 

Met een uiteindelijke capaciteit van 40.000 vaccinaties per maand wordt het vaccinatiepunt op de 
Heizel (Brussels Expo - Paleis 1), waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd, één van de 
grootste vaccinatiecentra van het land. Meer informatie hierover volgt de komende dagen. 

Bovendien zullen de andere vaccinatiepunten vanaf maart openen voor het grote publiek. We willen 
er echter wel nogmaals op wijzen dat de vaccinatie afhankelijk blijft van enerzijds de 
vaccinatiebereidheid bij de burgers en anderzijds van de beschikbaarheid van de vaccins. Dat is 
waarom de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op dit moment werkt aan 
sensibiliseringscampagnes die zich specifiek richten tot de doelgroepen van de verschillende 
vaccinatiefases. Daarnaast werd ook een strategisch vaccinatieplan opgesteld dat met de situatie mee 
evolueert en dus eender wanneer kan worden aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
realiteit op het terrein. 

Meer informatie over de vaccinatiestrategie in Brussel en de uitgewerkte communicatiemiddelen is te 
vinden op coronavirus.brussels. 
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