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Brusselse vaccinatiestrategie schakelt versnelling 
hoger 

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) van afgelopen woensdag 3 maart maakt 
verdere vooruitgang mogelijk, met name wat betreft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin bij 
personen ouder dan 55 jaar. Hierdoor kan de Brusselse vaccinatiestrategie versnellen. Toelichtingen. 

Dankzij de beslissingen genomen op de IMC van woensdag 3 maart, aangaande het beheer van de Covid-19 
pandemie, zal de vaccinatiestrategie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een versnelling hoger schakelen.  

Versnelde vaccinatie voor 75-plussers met AstraZeneca 

Vanaf volgende week kan iedere persoon ouder dan 75 jaar dus elk beschikbaar vaccin toegediend krijgen. 
Uitzonderingen blijven gelden bij personen met ernstige risicofactoren (dialyse, chemotherapie) die frequente 
ziekenhuisopvolging vereisen, aan wie zal gevraagd worden om zich in het ziekenhuis te laten vaccineren. Hierover 
zijn gesprekken gaande met de sector. De vaccinatie van ouderen, fase 1b van de interfederale strategie, kan dus 
direct beginnen en laat toe om de meest kwetsbare personen te blijven beschermen. 

Concreet zal de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vandaag starten met uitnodigingen per e-mail en 
morgen ook per post. Deze procedure zal de volgende dagen worden verder gezet om zo de gehele bevolking boven 
75 jaar te bereiken, en dit in aflopende leeftijdsvolgorde.  

De uitnodigingen bevatten een link die toelaat om een afspraak te boeken op het online reservatieplatform. Voor 
wie online reserveren niet mogelijk is, vermeldt de uitnodiging ook een telefoonnummer om begeleiding te bieden 
bij het maken van een afspraak. Meer informatie over het vaccinatieproces is te vinden op 
https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatiecentra-covid-planning.  

Personen die worden uitgenodigd voor vaccinatie kunnen hun vaccinatiecentrum naar keuze aanduiden en een 
afspraak maken in de komende dagen of weken in het centrum Pachéco of Heizel, of in een van de centra die 
openen op 15 of 22 maart. Voor deze centra zijn de tijdvakken nu al aangemaakt. Ter herinnering: vanaf 15 maart 
openen de centra van Sint-Pieters-Woluwe, Schaarbeek, Molenbeek en Vorst en vanaf 22 maart de centra van 
Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe en Anderlecht. 

Ter herinnering: de database met e-mailadressen van de Belgische bevolking is afkomstig van het Rijksregister en 
de ziekenfondsen. We verzoeken iedereen om na te gaan bij het ziekenfonds of het correcte emailadres 
geregistreerd staat. 

Verhoogde flexibiliteit voor de injectie van de 2e dosis van het Pfizer-vaccin 

Aangezien de aanvoer van Pfizer-vaccins momenteel stabiel is, heeft de GGC sedert enkele weken haar 
buffervoorraad voor de 2de doses verminderd (tot maximaal een week). Hierdoor zijn extra doses vaccins 
beschikbaar die dan ook sneller aan ouderen kunnen worden toegediend. 

Afhankelijk van de epidemiologische situatie kan de toediening van de 2e dosis van het Pfizer-vaccin mogelijks 
worden uitgesteld van 21 tot 35 dagen. Er zal echter nog een aanvullend advies over de tweede dosis worden 
gevraagd bij het Europees Geneesmiddelenagentschap en er zal ook een bijkomende juridische analyse worden 

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatiecentra-covid-planning


uitgevoerd vooraleer een tweede dosis na 35 dagen wordt gevalideerd. De 2e dosis blijft dus gehandhaafd om een 
optimale bescherming van de gevaccineerde personen te garanderen, ook tegen nieuwe varianten. 

Meer informatie over de Covid-19-maatregelen in Brussel op https://coronavirus.brussels 
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