
 

 

 

Persbericht 26/05/2021 

Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 

 

De vaccinatietoestand in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 558.000 mensen hun eerste vaccin gekregen. Brusselaars 
van 41 en ouder kunnen zich vanaf nu registreren voor vaccinatie. Er is wel nog steeds bijzondere 
aandacht nodig voor de meest kwetsbare mensen (65-plussers en mensen met risicofactoren). We 
verzoeken hen een afspraak te maken, zodat ze beschermd zijn tegen het coronavirus. 

Wie komt in aanmerking voor vaccinatie? 

Sinds 21 mei kunnen mensen van 41 en ouder zich laten vaccineren. Wie 36 of ouder is, kan zich inschrijven op de 
wachtlijst. De vaccinatiecampagne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat dus vlot verder. 

Vorige week ging de vaccinatie van mensen zonder vaste verblijfplaats door mobiele teams van start. Die gaat deze 
week verder. Dankzij die mobiele teams en lokale vaccinatieposten kunnen moeilijker te bereiken doelgroepen ook 
gevaccineerd worden. Sinds de start werden er 3.082 vaccins toegediend via deze mobiele regeling. In de nabije 
toekomst zal die mogelijkheid ook voor andere doelgroepen (sekswerkers, mensen zonder papieren) worden 
ingezet. 

Aantal vaccins en vaccinatiegraad in stijgende lijn 

Deze week worden er 59.000 vaccindoses toegediend, waaronder 46.000 tweede doses. Volgende week zijn er 
68.000 doses voorzien, waarvan er 39.000 bedoeld zijn voor de toediening van een eerste dosis, en 29.000 voor 
tweede doses. 

We zien een mooie stijging in de vaccinatiegraad bij de 65-plussers. De vaccinatiegraad bij mensen van 85 of ouder 
bedraagt ondertussen 80%. Bij 65-plussers steeg ze in drie weken tijd met 6% (naar 77%). De sensibiliseringsacties 
en inspanningen van de GGC, van alle actoren op het terrein en van de gemeentebesturen (denk bijvoorbeeld aan 
lokale vaccinatieposten, gepersonaliseerde begeleiding door apothekers en huisartsen, bewustmakingsinitiatieven 
en hulp bij het maken van een afspraak in de gemeenten, enz.) werpen dus hun vruchten af. 
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Vaccinatie - Stand van zaken op 24/05 

Deze week hebben bijna 558.000 mensen hun eerste vaccindosis gekregen. Er werden de voorbije week meer 
dan 52.000 vaccindoses toegediend, voornamelijk tweede doses. 

Er werden meer dan 558.000 vaccins toegediend. Iets meer dan 391.000 daarvan waren eerste doses en 
iets meer dan 166.000 tweede doses. 

In de 10 Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 318.000 vaccindoses toegediend. 

Onze mobiele teams, de huisartsen en de lokale vaccinatieposten hebben al 3.082 eerste vaccindoses 
toegediend. 

Meer dan 334.000 Brusselaars hebben een vaccinatie-afspraak gemaakt via Bru-Vax. Meer dan 28.000 
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/

