
 
 

 

 

 

Persbericht 05/05/2021 

Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 

 

De vaccinatietoestand in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De vaccinatiecampagne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rondt een symbolische kaap. Tegen het 
einde van deze week zullen bijna 100.000 mensen hun tweede vaccindosis hebben gekregen en dus 
beschermd zijn tegen het coronavirus. 

Stand van zaken qua vaccinatie 

Vorige week was een recordweek: er werden namelijk 47.000 vaccindoses toegediend in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dat is het hoogste aantal toegediende vaccins in één week sinds het begin van de 
vaccinatiecampagne. Deze week zal dat volume nog toenemen: er zullen 63.000 doses worden toegediend. 

Op 4 mei 2021 waren er in totaal meer dan 398.000 vaccins toegediend in het Brussels Gewest. Het gaat om iets 
meer dan 300.000 toegediende eerste doses en iets meer dan 98.000 toegediende tweede doses. Aan het einde 
van de week van 3 mei zullen 100.000 mensen een tweede vaccindosis hebben gekregen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en dus volledig beschermd zijn. 

• In de 9 Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 217.000 vaccindoses toegediend. Op 3 mei 2021 ging ook 
de vaccinatie in het 10de Brusselse vaccinatiecentrum, het Militair Hospitaal Koningin Astrid, van start.  

• Er werden meer dan 1.200 aanvragen voor thuisvaccinatie ingediend door huisartsen. Onze mobiele teams en 
de huisartsen hebben al 525 vaccindoses toegediend (op 4 mei). 

• Via het platform Bru-Vax hebben al meer dan 83.000 Brusselaars een afspraak gemaakt om zich te laten 
vaccineren, en er hebben al meer dan 34.000 mensen zich ingeschreven op de wachtlijst.  

De sensibiliseringsacties op lokaal niveau werpen hun vruchten af. Het percentage gevaccineerden bij de 65-
plussers stijgt elke dag. Vandaag bedraagt de vaccinatiegraad in die categorie 72,5%. 

Steeds jongere mensen komen in aanmerking voor vaccinatie 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is fase 2 van de vaccinatiecampagne in volle gang. De mensen die in 
aanmerking komen voor vaccinatie worden steeds jonger. Sinds 30 april 2021 kunnen namelijk mensen van 46 en 
ouder een vaccinatie-afspraak maken, en wie 41 of ouder is, kan zich inschrijven op de wachtlijst. 

De daling in de leeftijdscategorie die in aanmerking komt voor vaccinatie verloopt sneller dan in de twee andere 
gewesten. Dat komt enerzijds door de samenstelling van de Brusselse bevolking, die gemiddeld jonger is dan in de 
rest van het land, en anderzijds doordat er meer vaccins beschikbaar zijn. We willen elk vaccindosis gebruiken. 

Hoe kan je je laten helpen? 

Brusselaars kunnen zich inschrijven via Bru-Vax of het callcenter bellen op 02/214.19.19. De callcentermedewerkers 
zullen hen helpen bij hun inschrijving voor vaccinatie, hun vragen beantwoorden en eventuele praktische 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/05/20210503_PB_Opening-van-VC-MHKA-voor-het-grote-publiek.pdf
https://bruvax.brussels.doctena.be/nl/


 
 
problemen oplossen (zoals moeilijkheden om zich te verplaatsen). Brusselaars kunnen ook terecht bij hun 
apotheker, die hun vragen kan beantwoorden en/of kan helpen om hen in te schrijven. We doen een warme 
oproep aan vrienden en familie van senioren om hen te helpen met hun inschrijving. 

Sinds 26 april kunnen mensen die absoluut niet in staat zijn om zich naar een vaccinatiecentrum te begeven, zich 
aan huis laten vaccineren, ofwel door één van onze mobiele teams, ofwel door hun huisarts. Ze moeten contact 
opnemen met hun huisarts om hiervoor een aanvraag in te dienen. Wie geen huisarts heeft, kan het nummer 1710 
bellen.  

Ten slotte worden er regelmatig nieuwe tijdslots opengesteld, naargelang de toevoer van vaccins. Het Bru-
Vaxplatform wordt geregeld bijgewerkt. Het is daarom raadzaam om regelmatig te kijken of je een afspraak kan 
maken. 

Het doel is om groepsimmuniteit te bereiken, om onszelf en anderen rondom ons te 
beschermen. Als we ons laten vaccineren, ligt ons oude leven binnen handbereik. 

 

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

nieuws op onze Facebookpagina. 
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