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De vaccinatietoestand in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De vaccinatiecampagne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat vlot verder: 539.000 mensen kregen 
reeds een eerste dosis. Vanaf vandaag komen Brusselaars van 41 en ouder ook in aanmerking voor 
vaccinatie. Er is wel nog steeds speciale aandacht nodig voor de meest kwetsbare mensen (65-plussers 
en mensen met risicofactoren). Zij worden verzocht een afspraak te maken, zodat ze beschermd zijn 
tegen het coronavirus. 

Wie komt in aanmerking voor vaccinatie? 

Vanaf 21 mei, 18 uur, wordt de vaccinatie opengesteld voor mensen van 41 en ouder. Wie 36 of ouder is, kan zich 
vanaf dan inschrijven op de wachtlijst. De vaccinatiecampagne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verloopt dus 
vlot. 

Wij doen een oproep aan de meest kwetsbare mensen om zo snel mogelijk een afspraak te maken, want voor hen 
zijn er meer rechtstreekse voordelen aan vaccinatie. Ze kunnen zo vermijden dat ze een ernstige vorm van Covid-
19 ontwikkelen. 

Zij kunnen het callcenter bellen op 02/214.19.19 om zich in te laten schrijven, of zij kunnen zich eenvoudigweg zelf 
online inschrijven via Bru-Vax. Indien nodig, kunnen zij zich hierbij laten helpen door een familielid, de plaatselijke 
apotheker of hun huisarts. Er zijn daarnaast ook gemeentelijke initiatieven, zoals callcenters of lokale 
registratiepunten. Inwoners van Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek worden begeleid door hun gemeenten, die op 
die manier de digitale kloof en de mobiliteitskloof willen bestrijden. Wie absoluut niet in staat is om zich naar een 
vaccinatiecentrum te begeven, kan ook thuis gevaccineerd worden, ofwel door een mobiel team, ofwel door 
zijn/haar huisarts. Wie van deze dienst gebruik wil maken, moet contact opnemen met zijn/haar arts. 

Het draait hier niet enkel om het bereiken van de gezondheids- en solidariteitsdoelstelling (meer dan 70% van de 
burgers vaccineren), het gaat hier ook rechtstreeks om hun gezondheid. Vooral nu er mogelijke gedeeltelijke 
versoepelingen zijn aangekondigd, waardoor de bevolking potentieel met meer mensen in contact zal komen dan 
voorheen, is het raadzaam dat eenieder zich beschermt door zich te laten vaccineren en uiteraard door de afstands- 
en hygiënemaatregelen te respecteren. 

Vaccinatie - Stand van zaken op 20/05 

Deze week hebben bijna 539.000 mensen hun eerste vaccindosis gekregen. 

Er werden meer dan 539.000 vaccins toegediend. Iets meer dan 387.000 daarvan waren eerste doses en 
iets meer dan 152.000 tweede doses. 

In de 10 Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 314.000 vaccindoses toegediend. 

https://bruvax.brussels.doctena.be/nl
https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/05/20210519_PB_Pilootproject-gemeentelijke-vaccinatiepost-in-Sint-Joost.pdf
https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/05/20210519_PB_Pilootproject-gemeentelijke-vaccinatiepost-in-Sint-Joost.pdf


Onze mobiele teams en de huisartsen hebben al 2.501 eerste vaccindoses toegediend. 

 
Er hebben meer dan 285.000 Brusselaars een vaccinatie-afspraak gemaakt via Bru-Vax. Meer dan 
18.000 mensen hebben zich er ingeschreven op de wachtlijst. 

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/

