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De vaccinatiesituatie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 

De uitrol van de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat verder. Brusselaars van 46 jaar 
en ouder komen nu in aanmerking. We vragen dat al wie 65 is of ouder en zich nog niet heeft laten 
vaccineren, zich wendt tot familie, vrienden, of tot hun huisarts of apotheker voor hulp bij het maken 
van een afspraak.  

Wie komt in aanmerking voor vaccinatie? 

De vaccinatie voor het brede publiek wordt vanaf 30 april, vanaf 17.30u opengesteld voor mensen van 46 en ouder. 
Wie 41 of ouder is, kan zich vanaf dan inschrijven op de wachtlijst. Deze uitbreiding is mogelijk doordat er weldra 
meer vaccindoses aankomen. We willen er op deze manier voor zorgen elk beschikbaar vaccin gebruikt wordt. 

Mensen die in aanmerking komen voor vaccinatie raden we aan om niet te lang te wachten om een plaats te 
reserveren, want de tijdslots in de vaccinatiecentra lopen regelmatig vol. Bovendien zal het aantal reservaties nog 
toenemen met de toediening van tweede vaccindoses die eraan komt. Om alle Brusselaars de kans te geven om 
zich te laten vaccineren, worden er geregeld nieuwe tijdslots geopend, afhankelijk van de aanvoer van vaccins. 
Aangezien het Bru-Vax-platform vaak wordt bijgewerkt, is het raadzaam om regelmatig te kijken of je een afspraak 
kan maken. 

Mensen van 46 en ouder die al ingeschreven zijn op de wachtlijst kunnen vanaf nu een afspraak maken wanneer 
ze willen. 

Vaccinatie van degenen die het kwetsbaarst zijn voor het virus 

Hoewel de vaccinatiegraad van de Brusselaars ouder dan 65 ondertussen de algemene nationale doelstelling van 
70% heeft gehaald, is het onze ambitie om nóg verder te gaan en de vaccinatiedekking voor mensen in deze 
doelgroep aanzienlijk te verhogen. We moedigen de senioren onder ons die zich nog niet hebben laten vaccineren 
dus aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken in een vaccinatiecentrum in hun buurt, eventueel met hulp van 
familie of vrienden. Als ze zich niet naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, kunnen ze het best contact 
opnemen met hun huisarts. Ook risicopatiënten roepen we op om zich zo snel mogelijk in te schrijven. Ons 
voornemen blijft om in de eerste plaats de meest kwetsbare personen te vaccineren, en vervolgens de vaccinatie 
geleidelijk aan open te stellen voor de rest van de bevolking. 

Vanaf vandaag zullen de mobiele vaccinatieteams het vaccin van Johnson&Johnson gebruiken. Van dit vaccin is 
slechts één dosis nodig, waardoor het wordt makkelijker om mobiele teams te organiseren die kwetsbare 
bevolkingsgroepen in het hele gewest moeten vaccineren. 

Waar vind je hulp? 



Brusselaars kunnen zich inschrijven via Bru-Vax, of ze kunnen het callcenter bellen op 02/214.19.19. De 
callcentermedewerkers zullen hen helpen om een vaccinatie-afspraak te maken, hun vragen beantwoorden en een 
oplossing zoeken voor eventuele praktische problemen (zoals moeilijkheden om zich te verplaatsen). 

Sinds 26 april kunnen personen die zich absoluut niet naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, zich aan huis 
laten vaccineren door één van onze mobiele teams of door hun huisarts. Om thuisvaccinatie aan te vragen, moeten 
zij contact opnemen met hun huisarts. Wie geen huisarts heeft, kan 1710 bellen. 

Stand van zaken van de vaccinatie 

Op 28 april 2021 waren er in totaal meer dan 354.000 vaccins toegediend in het Brussels Gewest. Daarbij ging het 
in iets meer dan 269.000 gevallen om de toediening van een eerste vaccindosis en in iets meer dan 85.000 gevallen 
om een tweede dosis. 

• In de 9 Brusselse vaccinatiecentra zijn meer dan 202.000 vaccindoses toegediend. Het vaccinatiecentrum van 
het Militair Hospitaal zal op maandag 3 mei 2021 de deuren openen. 

• Er werden meer dan 1.200 aanvragen voor thuisvaccinatie ingediend door huisartsen. De mobiele teams en 
de huisartsen hebben in vier dagen tijd al 240 vaccindoses toegediend. 

Één en hetzelfde doel: de bevolking helpen om zich te laten vaccineren zodat we deze 
gezondheidscrisis zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. 

 

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

nieuws op onze Facebookpagina. 
 

 

https://bruvax.brussels.doctena.be/nl/
https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/04/20210426_PB_Thuisvaccinatie-start-op-maandag-26.04-5-NL.pdf
https://coronavirus.brussels/

