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Het vaccinatiecentrum Militair Hospitaal opent de 
deuren voor het grote publiek 

 

Vanaf maandag 3 mei opent het vaccinatiecentrum Militair Hospitaal de deuren voor de vaccinatie van 
Brusselaars, waardoor de Brusselse vaccinatiecapaciteit kan worden opgetrokken. 

Nadat er eerder al 9 vaccinatiecentra openden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opent nu het Militair Hospitaal 
Koningin Astrid (MHKA), in Neder-over-Heembeek, de deuren voor het grote publiek. Dit extra vaccinatiecentrum, 
gelegen in het noorden van Brussel, is bereikbaar met de auto (R0, afrit 6) en met de bus (lijnen 47, 53, 56 en 57 van de 
MIVB). 

Het voormalige bloedtransfusiecentrum van het Militair Hospitaal werd omgevormd tot een volwaardig 
vaccinatiecentrum. Het medisch en logistiek personeel van Defensie stelt zich ten dienste van de Belgische bevolking 
door de nationale en gewestelijke vaccinatiecampagne te steunen opdat iedereen zo snel mogelijk zijn normale leven 
kan hervatten. 

Ludivine Dedonder, Minister van Defensie: "Het Militair Hospitaal Koningin Astrid is het epicentrum van de Medische 
Component van Defensie en is een erkend expertisecentrum. Het zit in het DNA van Defensie om zich bij een crisis ten 
dienste van de bevolking te stellen en ik heb deze houding zo veel mogelijk versterkt, rekening houdend met de middelen 
van het departement en met het beschikbare personeel. In de eerste plaats diende het Militair Hospitaal als steun voor 
de overbelaste hulpdiensten, daarna als logistiek knooppunt voor het Brussels Gewest. Nu vervult het Militair Hospitaal 
zijn rol in de vaccinatiecampagne voor de Brusselse bevolking." 

Het Vaccinatiecentrum Militair Hospitaal zal 5 dagen per week open zijn, van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 17.00u. 
Op die manier streeft het centrum ernaar tot 1.600 mensen per dag te vaccineren. 

Het ziekenhuis van Neder-over-Heembeek bereidt zich daarnaast voor om de voorbereiding en de verpakking van 
vaccindoses bedoeld voor cipiers en hun gedetineerden op zich te nemen. Het maakt zich ook klaar om de plek te worden 
waar Belgische expats die geen vaccin kunnen krijgen waar zij nu wonen, zullen worden gevaccineerd. 

Alain Maron, Brussels Minister van Volksgezondheid: "De vaccinatiecampagne versnelt en de oprichting van dit 10de 
vaccinatiecentrum in Brussel is daar een verder bewijs van. Het verheugt mij dat er nieuwe partners de reeds bestaande 
regelingen komen versterken. Mijn oprechte dank gaat uit naar het personeel van Defensie en de Medische Component, 
voor het voorbeeldige werk en de voorbeeldige betrokkenheid die zij voor alle Brusselaars leveren. Alleen samen zal het 
ons lukken om dit virus te verslaan." 

Als we zo snel mogelijk een einde willen maken aan de gezondheidscrisis, berust een belangrijk deel van de oplossing 
op vaccinatie tegen Covid-19. Daarom zullen de Brusselse vaccinatiecentra eind mei nagaan of het mogelijk is om hun 
openingsuren uit te breiden en 12 uur per dag, 7 dagen per week de deuren te openen, naargelang de beschikbaarheid 
van de vaccins. 

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

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatiecentra-covid-planning/
https://search.mil.intra/


 

Praktische informatie 

• Adres: Bruynstraat 200, 1120 Neder-over-Heembeek 

• Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 17.00u (opgelet: deze uren kunnen aangepast worden 
naargelang de beschikbaarheid van vaccins). 

• Bereikbaarheid: 

o Met de auto - Ring 0, afrit 6 [Militair Hospitaal]. De bezoekersparking is parking P1. 

o Met de bus: neem één van de 4 buslijnen van de MIVB:: 47, 53, 56 en 57. 

o Met de metro: neem lijn 1A tot Bockstael en daarna bus 53 tot aan het Militair Hospitaal. 

o Met de tram: neem lijn 3 of 7 tot Heembeek en daarna bus 47 tot aan het Militair Hospitaal. 

• Vaccinatieafspraken worden niet gemaakt via het Militair Hospitaal, maar volgens de procedure die wordt 
uitgelegd op de volgende website: https://coronavirus.brussels/rendez-vous-vaccination-covid 

Ga voor meer informatie over de Brusselse vaccinatiecampagne en vaccinatiecentra naar de website 
coronavirus.brussels. 

 

 

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/rendez-vous-vaccination-covid
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/
https://coronavirus.brussels/

