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Vanaf vrijdag 11 juni 18.00 u komen 31-plussers in 
aanmerking voor vaccinatie 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de vaccinatie vanaf vrijdag 11 juni om 18.00 u opengesteld 
voor alle Brusselaars van 31 jaar en ouder. Een andere nieuwigheid is dat wie 18 of ouder is, zich vanaf 
vrijdag 11 juni om 23.00 u kan inschrijven op de wachtlijst.  

Vanaf vrijdag 11 juni, 18.00 u kan wie 31 of ouder is (geboren in of voor 1990) een vaccinatie-afspraak maken. Wie 
18 of ouder is (geboren in of voor 2003), kan zich vanaf 23.00 u inschrijven op de wachtlijst. 

Bovendien kunnen mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en 65 of ouder zijn, zich vanaf 
maandag 14 juni meteen naar één van de tien Brusselse vaccinatiecentra begeven om zich te laten vaccineren. Op 
voorhand een afspraak maken is voor hen niet langer verplicht. Zo willen we eventuele obstakels bij de 
inschrijvingsprocedure weghalen. 

Nu de zomer voor de deur staat, is het is des te belangrijker om je te laten vaccineren. De zomer staat synoniem 
voor meer vrije tijd en sociale contacten. Het is dus belangrijk voorzichtig te blijven, je te laten vaccineren en de 
beschermings- en hygiënemaatregelen te respecteren omdat het virus en de varianten ervan blijven circuleren. 
Wie op vakantie gaat, zal een "Digitaal Covid-Certificaat" kunnen krijgen als hij/zij volledig is ingeënt. 

Vaccinatie - Stand van zaken op 10/06 

Deze week hebben meer dan 726.000 mensen minstens een eerste vaccindosis gekregen. 

Er werden meer dan 726.000 vaccins toegediend. Iets meer dan 465.000 daarvan waren eerste doses en 
iets meer dan 261.000 tweede doses. 

In de 10 Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 386.000 eerste vaccindoses toegediend en meer 
dan 189.000 tweede doses. 

Onze mobiele teams, de huisartsen en de lokale vaccinatieposten hebben al 7.853 eerste vaccindoses 
toegediend. 

Meer dan 456.000 Brusselaars hebben een vaccinatie-afspraak gemaakt via Bru-Vax. Meer dan 26.000 
mensen hebben zich er ingeschreven op de wachtlijst. 

Vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen blijven 
belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente 

virusvarianten. 

 

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/

