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Brusselaars van 56 en ouder en alle mensen met 
risicofactoren (comorbiditeit) kunnen zich laten 

vaccineren. 
 

In het Brussels Gewest wordt er verder gevaccineerd. De 9 vaccinatiecentra zijn perfect georganiseerd 
en de teams doen er alles aan om zo veel mogelijk mensen te kunnen vaccineren. Alle Brusselaars van 
56 jaar en ouder én alle Brusselaars met risicofactoren van 18 jaar en ouder zijn welkom. 

Het aantal vaccinaties blijft stijgen 

Op 11 april 2021 waren er in totaal 247.312 vaccins toegediend in het Brussels Gewest. Dat stemt overeen met de 
gestelde doelen, ondanks het feit dat de vaccinatie licht vertraagde in de week van 4 tot 11/04 na de aankondiging 
van België betreffende het vaccin van AstraZeneca. 

Omwille van het aantal beschikbare vaccindoses werd er beslist om een vaccinatiecentrum te openen op 11 april. 
Op die manier konden we enerzijds uitproberen of de bevolking interesse heeft voor een opening op zondag, en 
anderzijds konden we onze operationele capaciteit testen. De resultaten van die test afgelopen weekend waren 
positief: er werden meer dan 2.200 vaccins toegediend in vaccinatiecentrum Pacheco (5 vaccinatielijnen). 

 
 

Specifieke eigenschap van de vaccinatie in Brussel 

De vaccinatiecurve van het Brussels Gewest (in het roze op de grafiek) volgt die van de twee andere gewesten. Er 
moet rekening mee worden gehouden dat van de 247.312 toegediende vaccins 27% werd toegediend aan mensen 
die wel in de metropool werken, maar gedomicilieerd zijn in één van de andere gewesten, en 73% aan Brusselaars. 
Dat werknemers die gedomicilieerd zijn in een ander gewest worden meegeteld in het totaal aantal toegediende 
vaccins in het Brussels Gewest, zorgt voor een ('kunstmatige') daling van de curve (in het grijs op de grafiek). 
Uiteindelijk worden alle beschikbare vaccins goed gebruikt. 



 
 

Doelgroepen voor vaccinatie 

We blijven de Brusselse bevolking stapsgewijs uitnodigen, per leeftijdscategorie en van oud naar jong. Vanaf 
vandaag worden in het Brussels Gewest Brusselaars van 56 en ouder en alle mensen met risicofactoren uitgenodigd 
om zich te laten vaccineren. 

Hoewel de vaccinatiegraad van de Brusselaars ouder dan 65 binnen het Belgische gemiddelde ligt, moeten we de 
vaccinatiegraad van deze doelgroep optrekken tot 70% om groepsimmuniteit te bereiken. Om dat doel te bereiken 
werden verschillende acties ondernomen. Voorbeelden zijn: thuisvaccinatie door mobiele teams voor mensen die 
zich niet kunnen verplaatsen om zich te laten vaccineren, en partnerschappen met de gemeenten, 
gemeenschappen, apothekers, enz. 

 
 

In totaal hebben 61K mensen beide doses gehad van hun vaccin tegen Covid19. 

Vaccinatie is de uitweg uit de gezondheidscrisis 

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. Het ritme van de vaccinatiecampagne 
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/wp-content/uploads/2021/04/20210413_PB_Mobiele-vaccinatieteams-1.pdf
https://coronavirus.brussels/

