
 

 

 

Persbericht 18/06/2021 

Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 

 

Brusselaars van 18 en ouder worden vanaf 18 juni om 
18u opgeroepen om zich te laten vaccineren 

 

De vaccinatiecampagne gaat de laatste rechte lijn in. Sinds gisteren zijn we begonnen met het versturen van 
de laatste 200.000 uitnodigingen per mail en SMS (gevolgd door een brief) naar Brusselaars van 18 jaar en 
ouder. Zij kunnen vanaf 18 uur een afspraak maken in één van de 10 vaccinatiecentra. 

18 jaar of ouder: laat je vaccineren! 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de vaccinatie vanaf 18 juni om 18 uur opengesteld voor iedereen van 18 en 
ouder. 

Vanaf nu kan iedereen die in het Brussels Gewest woont en ouder is dan 18 zich inschrijven voor vaccinatie. Ook wie al 
enkele weken geleden in aanmerking kwam en zich alsnog wil inschrijven, kan dat doen, in een vaccinatiecentrum naar 
keuze, met zijn/haar rijksregisternummer. 

Aangezien er veel nieuwe mensen in aanmerking komen, verwachten we heel veel boekingen. We adviseren hen om 
regelmatig op de website Bru-Vax te kijken welke tijdslots beschikbaar zijn en zich in te schrijven. Mensen die moeite of 
problemen hebben om het internet te gebruiken, raden wij aan om vanaf zaterdag het callcenter bellen op 02/214.19.19. 

Deze uitbreiding is een mooie kans voor alle Brusselaars om zich zo snel mogelijk te laten beschermen tegen het virus. 

Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen zich inschrijven op de wachtlijst. 

Nieuw: een vaccinatienocturne in Pacheco op 21 juni 

Nachtraven kunnen zich op 21 juni van 17.00 tot 22.00 op afspraak laten vaccineren in vaccinatiecentrum Pacheco aan de 
Pachecolaan 42 te 1000 Brussel. 

18 jaar en ouder: een kans om onze senioren te begeleiden 

Sinds 14 juni kunnen mensen van 65 en ouder (geboren in of voor 1956) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen 
ZONDER afspraak naar in één van de tien Brusselse vaccinatiecentra gaan om zich te laten vaccineren. 

Alle jongvolwassenen kunnen zich nu laten vaccineren, maar sommige senioren hebben die stap nog gezet, misschien 
omdat ze zich moeilijk kunnen verplaatsen. We willen Brusselse jongvolwassenen die een oudere kennen die zich nog niet 
heeft laten vaccineren aanmoedigen om deze mensen te begeleiden. Zo beschermen we elkaar, allemaal samen. 

"Nog een stap naar het einde van deze crisis, die al lang genoeg heeft geduurd. Dank aan iedereen die zich laat vaccineren 
en aan alle teams voor het werk dat zij hebben verricht," aldus Alain Maron, Brussels Minister van Volksgezondheid. 

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk 
als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en 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://bruvax.brussels.doctena.be/nl/
https://coronavirus.brussels/

