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Zijne Majesteit de Koning bezoekt het 
vaccinatiecentrum in Schaarbeek 

 

Op donderdag 20 mei 2021 bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan het vaccinatiecentrum in Schaarbeek, 

waar hij onze medewerkers en een aantal burgers die zich er kwamen laten vaccineren, heeft ontmoet. 

De Koning wilde de mensen die betrokken zijn in de strijd tegen het coronavirus - waaronder de vrijwilligers, 

vaccinatoren, … - persoonlijk ontmoeten en bedanken. 

Raphaël Schmidt, coördinator van de Hulp- en Ambulancedienst van het Rode Kruis: "Het Rode Kruis is erkend als 
noodhulpverlener. Sinds meer dan een jaar ondersteunen wij het gezondheidssysteem door verschillende test- en 
vaccinatiecentra te coördineren. Ons doel is om vaccinatie voor iedereen toegankelijk te maken. Eind april waren er 
al meer dan 145.000 mensen gevaccineerd in onze centra in Brussel en Wallonië. Het bezoek van de Koning is een 
mooie erkenning van het werk van alle leden van onze organisatie, die zich sinds maart 2020 inzetten om de 
pandemie te bedwingen." 

Tijdens zijn bezoek kreeg hij uitleg over de werking en de organisatie van het centrum en sprak hij met verschillende 

personeelsleden en vrijwilligers. 

Vervolgens kreeg hij van een vaccinator informatie over hoe een Covid-19-vaccin wordt toegediend. 

Aan het einde van het bezoek besprak de Koning het belang van vaccinatie met pas gevaccineerde burgers in de 

wachtzaal van het vaccinatiecentrum. 

Alain Maron, Brussels Minister van Volksgezondheid: "Ik wil Zijne Majesteit Koning Filip bedanken voor zijn bezoek 

aan het vaccinatiecentrum van Schaarbeek deze donderdag. Het was een gelegenheid om het uitmuntende werk 

van de teams op het terrein in de verf te zetten, zowel in Schaarbeek als in de 9 andere Brusselse vaccinatiecentra. 

Het is ook een mooie kans om de mensen eraan te herinneren dat vaccinatie onze uitweg uit de crisis is. Samen zal 

het ons lukken." 

 

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/

