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De vaccinatietoestand in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De vaccinatiecampagne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuw record gevestigd: vorige 
week werden 84.500 doses toegediend en naar verwachting zal dit weekend (in totaal) de miljoenste 
dosis worden ingespoten. Alle Brusselaars van 16 jaar en ouder kunnen zich zonder afspraak laten 
vaccineren in 9 van de 10 vaccinatiecentra. 

Alle Brusselaars uitgenodigd voor vaccinatie 

Sinds vrijdag 25 juni staat de vaccinatie open voor alle Brusselaars van 16 en 17 jaar. Zij worden op vrijwillige basis 
gevaccineerd en hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd. 

Brusselse jongeren tussen 12 en 15 jaar met risicofactoren (comorbiditeit) zullen de komende dagen worden 
uitgenodigd om zich te laten vaccineren, naarmate ze geïdentificeerd worden door hun behandelend 
kinderarts/specialist en na overleg met de jongere zelf, zijn/haar ouders en de arts. Jongeren die tot deze groep 
behoren (een paar honderd), kunnen zodra ze hun uitnodiging ontvangen een afspraak maken via Bru-Vax en naar 
het vaccinatiecentrum van hun keuze gaan om zich te laten vaccineren. 

Het doel van de vaccinatiecampagne is een voldoende hoge vaccinatiegraad te bereiken om zo tot 
groepsimmuniteit te komen. Het risico op nieuwe besmettingen is groter, omdat we een dichtbevolkte stad zijn 
waar, vooral tijdens de zomervakantie, veel reizigers passeren (die drager kunnen zijn van varianten). 

Vaccinatie 's avonds en zonder afspraak 

Om de vaccinatiegraad valk voor de vakantie nog snel op te trekken en om de vaccinatieprocedure te 
vereenvoudigen, organiseert de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in samenwerking met de 
verschillende partners van de vaccinatiecentra, in negen van de tien Brusselse vaccinatiecentra (enkel niet in het 
centrum Militair Hospitaal) opendeurevents en vaccinatienocturnes. 

Alle Brusselaars van 16 jaar en ouder kunnen zich voortaan zonder afspraak laten vaccineren in een 
vaccinatiecentrum. We raden echter ten zeerste aan om toch een plaats te reserveren via Bru-Vax om lange 
wachtrijen te vermijden. 
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Bovendien kunnen Brusselaars van 18 jaar en ouder op woensdag 30 juni van 16.00 tot 23.00 uur naar het 
vaccinatiecentrum op de Heizel komen. Daar kunnen ze zich laten vaccineren met het unidosis-vaccin van Johnson 
& Johnson of met het vaccin van Pfizer (waarvan ze een eerste dosis krijgen, gevolgd door een tweede dosis een 
maand later), terwijl ze genieten van een bruisende avond met DJ USX x Izoard en DJ Licious. Brusselaars van 16 en 
17 jaar kunnen ook deelnemen aan het event en zich laten vaccineren met het Pfizer-vaccin door vooraf een 
afspraak te maken via Bru-Vax. 

Je laten vaccineren met Pfizer, Moderna of Johnson & Johnson 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de vaccins van Pfizer en Moderna als eerste dosis toegediend. Je kan 
ook vragen om gevaccineerd te worden met het Johnson & Johnson-vaccin, waarvan slechts één dosis nodig is. De 
tijdstippen waarop dit unidosis-vaccin wordt toegediend, worden apart vermeld wanneer je een afspraak boekt via 
Bru-Vax. Brusselaars die jonger zijn dan 41 en het vaccin van Johnson & Johnson ook op vrijwillige basis willen 
krijgen, moeten hun geïnformeerde toestemming geven. Dat kan online, bij het maken van een afspraak of in het 
vaccinatiecentrum op de dag van de vaccinatie. 

Betere bescherming met een volledig vaccinatieschema 

Het wordt ten zeerste aanbevolen om niet te lang te wachten om je vaccinatieschema te voltooien (beide 
vaccindoses binnen het voorgeschreven tijdsbestek krijgen). Wetenschappelijke studies tonen aan dat een volledige 
vaccinatie (twee doses of één dosis voor het eenmalige vaccin) doeltreffend beschermt tegen Covid-19-varianten, 
waaronder ook de Delta-variant. 

De tijdspanne tussen de twee doses van het AstraZeneca-vaccin werd teruggebracht van 12 weken tot 8 weken. 
Brusselaars die de periode tussen hun beide doses van dit vaccin willen inkorten en sneller beschermd willen zijn, 
kunnen het callcenter bellen op 02/214.19.19. 

Al deze acties zijn opgezet om de inwoners van Brussel ertoe aan te zetten zich zo snel mogelijk volledig te laten 
vaccineren. 
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Recordweek: vorige week werden 84.500 doses toegediend. 

Er werden meer dan 975.000 vaccins toegediend. Meer dan 612.000 daarvan waren eerste doses, en 
meer dan 363.000 tweede dosis. 

In de 10 Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 505.000 vaccins toegediend als eerste dosis en 
meer dan 267.000 als tweede dosis. 

Onze mobiele teams, de huisartsen en de lokale vaccinatieposten hebben al 15.785 eerste 
vaccindoses toegediend en 5.974 tweede dosis. 

Meer dan 347.000 Brusselaars hebben een vaccinatie-afspraak gemaakt via Bru-Vax. 

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 en onze Twitter account. 
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