
ERRATUM 

 
 
 

Persbericht 02/04/2021 
 

Vaccinatie, de uitweg uit de gezondheidscrisis 
 

De Brusselse vaccinatiecampagne gaat verder en de eerste resultaten zijn geruststellend. Het 
percentage ziekenhuisopnames en overlijdens bij bewoners van rusthuizen neemt drastisch af sinds de 
tweede vaccindoses werden toegediend. De vaccinatiegraad bedraagt meer dan 92% bij deze 
doelgroep. 

Vaccinatiecentra 
Tegen 3 april zullen er ongeveer 95.000 vaccindoses toegediend zijn in onze 9 Brusselse vaccinatiecentra. 

Meer dan 173.000 Brusselaars werden al uitgenodigd voor vaccinatie. Wie 65 of ouder is en nog geen vaccinatie-
uitnodiging heeft gekregen, kan zich inschrijven via het callcenter op het nummer 02/214.19.19. Het callcenter is 
bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.30u en van zaterdag tot zondag van 10.00 tot 17.30u. 

Rust- en verzorgingstehuizen - Fase 1a :  
Alle bewoners hebben op 12/02 hun tweede vaccindosis gekregen en alle personeelsleden op 26/02. Er werd een 
mobiel vaccinatieteam opgericht om nieuwe bewoners te komen vaccineren. 

In totaal zijn er al 19.119 mensen gevaccineerd en dus volledig beschermd tegen Covid-19. 

Ziekenhuizen - Fase 1a :  
Tegen 3 april zullen er 61.442 doses zijn verdeeld in de ziekenhuizen. Vorige week zijn we ook begonnen met de 
vaccinatie van mensen met chronische aandoeningen (dialyse, chemotherapie, enz.) in de Brusselse ziekenhuizen. 
Die vaccinaties gaan verder. 

Instellingen voor collectieve (gezondheids)zorg van de GGC, de COCOF en IRISCARE - Fase 1a: 
Er wordt doorgegaan met de vaccinatie van cliënten en personeelsleden van deze instellingen voor collectieve 
residentiële zorg (bijvoorbeeld: psychiatrische instellingen, revalidatiecentra, instellingen voor gehandicaptenzorg). 
Bijna 6.800 mensen hebben al een eerste dosis van het vaccin gekregen. Deze week gaan we verder met het 
toedienen van tweede vaccindoses aan deze doelgroep. 

In totaal werden er hier 10.886 vaccindoses toegediend. 

Tegen 3 april zullen iets meer dan 205.000 mensen (*) al minstens een eerste dosis van het vaccin hebben 
gekregen in Brussel. 

(*) Het verschil tussen het cijfermateriaal in dit persbericht en de cijfers die Sciensano dagelijks publiceert komt voornamelijk doordat het 
registratiesysteem Vaccinnet - en dus Sciensano - de vaccins opneemt in de statistieken van het Gewest waar de gevaccineerde 
gedomicilieerd is, en niet in die van het Gewest dat het vaccin heeft toegediend. Deze indeling per woonplaats i.p.v. per vaccinatieplaats 
leidt tot een vertekend beeld in de cijfers. Er zijn namelijk heel wat mensen die in een Brussels rusthuis of ziekenhuis werken, maar in één 
van beide andere Gewesten wonen. In het Brussels Gewest wordt één job op twee wordt uitgevoerd door een werknemer die er niet woont. 

 

 

 



Vaccinatie is de manier om de gezondheidscrisis achter ons te laten 

Ter herinnering: de belangrijkste doelstelling van de vaccinatiecampagne is minstens 70% van de Brusselse bevolking (m.a.w. 
ten minste 650.000 Brusselaars ouder dan 18) te vaccineren, met voorrang voor de vastgestelde risicogroepen. Zo willen we 
uiteindelijk groepsimmuniteit bereiken en de verspreiding van het coronavirus beperken. De snelheid waarmee we kunnen 
vaccineren, hangt af van de regelmaat waarmee effectief vaccins geleverd worden en van de vaccinatiebereidheid bij de 
bevolking. 

Hoewel de epidemiologische situatie in Brussel zorgwekkend blijft, werpt de vaccinatiecampagne zijn vruchten af. We krijgen 
zicht op een dagelijks leven waarin het virus onder controle is. De vaccinatiecampagne in de rusthuizen en rust- en 
verzorgingstehuizen leert ons dat vaccineren beschermt. De boodschap is dus eenvoudig: laat je vaccineren! 

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons 

nieuws op onze Facebookpagina. 
 

 

https://coronavirus.brussels/

