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Vaccinatiecentra: 500.000ste dosis vandaag 
toegediend in het vaccinatiecentrum in Ukkel 

 

De Brusselse vaccinatiecentra hebben nu een half miljoen vaccins toegediend.  

Momenteel hebben 646.000 mensen hun eerste vaccindosis gekregen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, in de vaccinatiecentra, maar ook in collectiviteiten, via mobiele teams, enz. 

Sinds 1 juni kunnen Brusselaars van 36 jaar en ouder zich inschrijven voor vaccinatie. 

Steeds jongere mensen komen in aanmerking voor vaccinatie… 

Sinds 1 juni is de vaccinatie opengesteld voor mensen van 36 en ouder (geboren in of voor 1985), en wie 31 of 
ouder is (geboren in of voor 1990) kan zich ook inschrijven op de wachtlijst. 

… maar we blijven wel onze ouderen en de meest kwetsbaren onder ons aansporen om zich te laten 
vaccineren 

Er is wel nog steeds bijzondere aandacht nodig voor de meest kwetsbare mensen (65-plussers en mensen met 
risicofactoren). We verzoeken hen zo snel mogelijk een afspraak te maken, zodat ze beschermd zijn tegen het 
coronavirus en geen ernstige vorm van Covid-19 ontwikkelen. 

Zij kunnen het callcenter bellen op 02/214.19.19 om zich in te schrijven, of ze kunnen zich eenvoudigweg zelf 
inschrijven via Bru-Vax. Ze kunnen zich laten helpen door familie of vrienden, de plaatselijke apotheker, hun 
huisarts, … als dat nodig is. Bovendien kunnen mensen die absoluut niet in staat zijn om zich naar een 
vaccinatiecentrum te begeven, zich thuis laten vaccineren, ofwel door een mobiel team, ofwel door hun huisarts. 
Om gebruik te maken van deze regeling, moeten zij hun huisarts contacteren. 

Het 500.000ste vaccin werd toegediend in het vaccinatiecentrum in Ukkel 

We konden dit cijfer bereiken door de strategische keuze om 10 vaccinatiecentra op te zetten die het volledige 
Brusselse grondgebied afdekken en dankzij de voortdurende inzet van onze medewerkers. 

De 500.000ste vaccindosis werd op woensdag 2 juni toegediend in het vaccinatiecentrum in Ukkel. 

Dit centrum, dat werd opgezet door de GGC, de gemeente en het Rode Kruis, opende op 22 maart 2021 de deuren 
vlakbij het station Ukkel-Kalevoet. Het is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, en ook toegankelijk 
voor personen met een beperkte mobiliteit. Er zijn 6 vaccinatieboxen. 

Het Rode Kruis is een belangrijke partner die 4 vaccinatiecentra en 4 testcentra coördineert in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Meer dan 125.000 mensen, oftewel ongeveer ¼ van de mensen die in het Brussels Gewest 
gevaccineerd werden, zijn er gepasseerd. 

De gemeente Ukkel heeft een callcenter opgericht in het vaccinatiecentrum zelf. Dit gemeentelijke callcenter is 
bereikbaar op het nummer 02/899.83.83. Het personeel werd speciaal opgeleid om inwoners van Ukkel die hulp 
willen bij hun inschrijving verder te kunnen helpen. Daarnaast biedt de gemeente ook 4 gratis taxitickets aan om 
naar het vaccinatiecentrum te gaan. 

https://bruvax.brussels.doctena.be/nl/


Mobiele vaccinatieteams zodat niemand wordt uitgesloten 

In de nabije toekomst zullen ook nieuwe lokale vaccinatieposten worden opgericht dankzij deze mobiele teams, 
met name in Sint-Gillis, en ook op de markt van het Slachthuis in Anderlecht zal een tijdelijke lokale vaccinatiepost 
worden georganiseerd. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zeer divers, zowel op demografisch als op sociaaleconomisch en cultureel 
vlak. Daarom heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie haar algemene vaccinatiecampagne, waarin 
de vaccinatiecentra centraal staan, aangevuld met een meer geïndividualiseerde aanpak die beantwoordt aan de 
specifieke behoeften van bepaalde Brusselse doelgroepen. 

Deze op nabijheid gebaseerde benadering wordt praktisch vormgegeven met mobiele vaccinatieteams. Zij 
begonnen hun missie met thuisvaccinatie van mensen die zich om uiteenlopende gezondheidsredenen absoluut 
niet naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven. Ondertussen richten de mobiele teams zich ook op kwetsbare 
groepen, zoals daklozen, mensen zonder papieren en sekswerkers. Het doel is tweeledig: enerzijds alle burgers de 
mogelijkheid tot vaccinatie aanbieden en anderzijds ervoor zorgen dat er een minimale vaccinatiegraad van 70% 
wordt bereikt. 

 

Vaccinatie - Stand van Zaken op 02/06 

Deze week hebben bijna 646.000 mensen hun eerste vaccindosis gekregen. 

Er werden meer dan 646.000 vaccins toegediend. Iets meer dan 421.000 daarvan waren eerste doses en 
iets meer dan 224.000 tweede doses. 

In de 10 Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 346.000 eerste vaccindoses toegediend en 
153.000 2de doses. 

Onze mobiele teams, de huisartsen en de lokale vaccinatieposten hebben al 5.233 eerste vaccindoses 
toegediend. 

Meer dan 335.000 Brusselaars hebben een vaccinatie-afspraak gemaakt via Bru-Vax en een 28.000-tal 
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/

