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Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 

 

De vaccinatietoestand in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De vaccinatiecampagne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat verder: 750.000 mensen hebben al 
minstens één vaccindosis gekregen. Brusselaars van 65 en ouder kunnen zich zonder afspraak laten 
vaccineren in één van de 10 Brusselse vaccinatiecentra. Om de vaccinatiegraad bij de moeilijkst 
bereikbare doelgroepen te vergroten, gaat er een pilootproject rond vaccinatie van start in 4 medische 
centra. 

Wie komt in aanmerking voor vaccinatie? 

Sinds 11 juni 2021 kunnen mensen van 31 en ouder (geboren in of voor 1990) een vaccinatie-afspraak maken. Wie 
18 of ouder is (geboren in of voor 2003) kan zich inschrijven op de wachtlijst. 

Bovendien kunnen personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en die 65 of ouder zijn, zich sinds 14 
juni zonder afspraak laten vaccineren in een Brussels vaccinatiecentrum naar keuze. 

Een volledig vaccinatieschema, met twee vaccindoses of één enkele dosis van een vaccin waarvan slechts één 
dosis nodig is, is belangrijk om volledig beschermd te zijn tegen Covid-19 en varianten ervan. 

Twee vaccinatienocturnes met een eenmalige dosis voor Brusselaars van 41 of ouder 

Brusselaars van 41 en ouder die met een gerust hart de zomer willen ingaan, kunnen zich zonder afspraak laten 
vaccineren met het vaccin van Johnson&Johnson, waarvan maar één dosis nodig is. Dat kan in het 
vaccinatiecentrum van Sint-Pieters-Woluwe: Mooi-Bos, Shetlanderdreef 15 te 1150. 

Voor deze gelegenheid worden daar twee nocturnes georganiseerd, aanstaande woensdag 16 juni van 17.30 tot 
19.30 u en vrijdag 18 juni van 18.30 tot 20.30 u. 

Een pilootproject rond vaccinatie in vier medische centra 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie slaat de handen in elkaar met vier Brusselse medische centra 
voor een pilootproject rond vaccinatie. Vanaf donderdag 17 juni kunnen de deelnemende medische centra in de 
gemeenten Brussel, Laken, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek hun patiënten de mogelijk bieden om zich te laten 
vaccineren op afspraak. 

Vaccinatie door de eerstelijnszorg vormt een aanvulling op de algemene vaccinatiestrategie. Het doel is om de 
plaatselijke vaccinatiegraad te verhogen in de gemeenten die de meeste moeilijkheden ondervinden en om mensen 
actief bewust te maken van het belang van vaccinatie, via de mensen op het terrein waar ze vertrouwen in hebben 
en die de moeilijkst te bereiken doelgroepen kunnen bereiken. 

De medische centra die hun patiënten vaccineren zullen ook moeten instaan voor de toediening van de tweede 
dosis, ofwel binnen hun eigen centrum, ofwel in het vaccinatiecentra. Er zullen dezelfde voorwaarden gelden qua 
wachttijd en toezicht. 

De vaccins worden besteld door de medische centra, die de vaccindoses vervolgens op afspraak zullen gaan ophalen 
bij de HUB Kruidtuin. Er worden de nodige voorzieningen getroffen om te garanderen dat de koudeketen 



gerespecteerd wordt en de flacons conform zijn. De medische centra zullen de toegediende vaccins zelf registreren 
in VaccinNet. 

Het pilootproject zal zes weken duren. Na afloop zal er een evaluatie plaatsvinden. 

Met de zomer voor de deur is het des te belangrijker om je te laten vaccineren, want zomer betekent ook meer 
vrije tijd en meer sociale contacten. Blijf dus voorzichtig, laat je vaccineren en leef de afstands- en 
hygiënemaatregelen na, want het virus en zijn varianten blijver circuleren. 

Vaccinatie -Stand van zaken op 15/06 

Deze week hebben meer dan 750.000 mensen minstens een eerste vaccindosis gekregen. 

Er werden meer dan 750.000 vaccins toegediend. Iets meer dan 473.000 waren eerste doses en iets 
meer dan 277.000 tweede doses. 

In de 10 Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 392.000 vaccins toegediend als eerste dosis en 
meer dan 205.000 als tweede dosis. 

Onze mobiele teams, de huisartsen en de lokale vaccinatieposten hebben al 8.942 eerste vaccindoses 
toegediend. 

Meer dan 272.000 Brusselaars hebben een vaccinatie-afspraak gemaakt via Bru-Vax en een 29.000-tal 
mensen hebben zich er ingeschreven op de wachtlijst. 

Vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als 
bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en tegen meer virulente varianten.. 

 

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/

