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De vaccinatiesituatie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 

De vaccinatiecampagne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bereikt een nieuwe mijlpaal: 123.000 
mensen hebben hun tweede vaccindosis gekregen. We roepen alle Brusselaars die in aanmerking 
komen voor vaccinatie, en vooral de meest kwetsbare groepen (65-plussers en risicopatiënten), op om 
snel een afspraak te maken zodat ze beschermd zijn tegen het coronavirus. 

Wie komt op dit moment in aanmerking voor vaccinatie? 

Momenteel vaccineren we iedereen die in of voor 1975 geboren is, en alle risicopatiënten van 18 tot en met 64. 
Wie geboren is in of voor 1980 kan zich ook inschrijven op de wachtlijst. 

We raden deze mensen aan om zich in te schrijven zodat ze zo snel mogelijk beschermd zijn. Het gaat hier niet 
alleen om de doelstelling om via het inenten van minimum 70% van de 18-plussers groepsimmuniteit te bereiken, 
maar ook om de individuele  gezondheid. 

Vooral nu er mogelijke versoepelingen zijn aangekondigd, wat betekent dat de bevolking mogelijk met meer 
mensen in contact zal komen dan voorheen, is het raadzaam dat iedereen zich beschermt door zich te laten 
vaccineren, en natuurlijk ook door de beschermingsmaatregelen te blijven naleven. 

Risicopatiënten halen nog meer rechtstreekse voordelen uit vaccinatie. Door vaccinatie vermijden ook zij ernstige 
vormen van Covid-19, een ziekenhuisopname of opname op intensieve zorgen en ook het risico op overlijden wordt 
aanzienlijk kleiner. Het vaccin vermindert niet alleen de mortaliteit, het beschermt ook tegen langetermijneffecten 
van de ziekte. Het kan dan gaan om tromboses door het coronavirus of om complicaties aan hart, longen of andere 
organen. Ook de gevolgen van een verblijf op intensieve zorgen worden minder. 

In de week van 10 mei 2021 kan wie 41 of ouder is, zich bovendien laten vaccineren in één van deze vier Brusselse 
vaccinatiecentra: Sint-Pieters-Woluwe, Schaarbeek, Anderlecht en Vorst. Om daar een afspraak te maken, moet je 
naar het call center bellen. Die uitbreiding is mogelijk door de beschikbare voorraad vaccins en door de vertraging 
in de boekingen die in bepaalde centra werd vastgesteld. 



 

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

 

https://coronavirus.brussels/

