
Vaccinatie is gratis en vrijwillig.

Meer informatie op de achterzijde.

Een vaccin  
en alles kan als vroeger zijn.

Bedankt
Om je te laten vaccineren



2021 BRUSSELS

i Waar vind je meer informatie 
over vaccinatie?

Hoe kan je een vaccinatie-
afspraak maken?

Gratis transport naar je vaccinatie-afspraak

Vaccinatiecentra in het Brussels Gewest

Digitaal via het afsprakenplatform

Telefonisch

OPGELET: Je vaccinatie bestaat meestal uit 2 afspraken. Je 
moet op beide tijdstippen aanwezig kunnen zijn.

Dit nummer kan je bellen voor algemene vragen over de 
vaccins en vaccinatie.

Heb je nog onbeantwoorde vragen?
Spreek met je apotheker (infopunt vaccinatie) of huisarts.

Je kan digitaal een afspraak maken als de doelgroep waartoe je 
behoort aan de beurt is voor vaccinatie.

Ook dit nummer kan je bellen om een vaccinatieafspraak te 
maken als je aan de beurt bent. Vanwege de drukte vragen we 
om dit nummer niet te bellen als je nog niet aan de beurt bent. 

Op www.bru-vax.brussels vind je meer en alle actuele 
informatie over: 

Federale website: www.info-coronavirus.be

1070 Anderlecht

1020 Heizel

1120 Militair Hospitaal

1080 Molenbeek
1000 Pacheco

1030 Schaarbeek

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

1150 Sint-Pieters-Woluwe
1180 Ukkel

1190 Vorst

Vaccinatie Callcenter Brussels Gewest: 
02/214 19 19

Federale infolijn: 0800/14 689

Surf naar www.bru-vax.brussels en maak je afspraak. Je 
hebt hiervoor enkel je rijksregisternummer of BIS-nummer 
(als je geen rijksregisternummer hebt) nodig.

Dankzij de MIVB kan je gratis gebruik maken van het openbaar vervoer voor je 2 trajecten 
van en naar een Brussels vaccinatiecentrum. Meer informatie over hoe je je gratis tickets kan 
bekomen vind je hier: www.stib-mivb.be/vaccinatie

Informeer je ook bij je gemeente. Sommige gemeenten voorzien ook gratis transport naar het 
vaccinatiecentrum.

Personen die momenteel reeds gebruik maken van de TaxiBus dienst van de MIVB kunnen 
hierop ook beroep doen om gratis te reizen van en naar het vaccinatiecentrum. Bel hiervoor het 
nummer 02/515 23 65.

Ook de mutualiteiten bieden vervoersdiensten aan voor personen met een beperkte mobiliteit. 
Check hiervoor de website van je ziekenfonds.

Meer informatie over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden van de vaccinatiecentra:  
www.coronavirus.brussels

RSCA - Theo Verbeecklaan 2

Paleis 1, Heizel - Keizerin Charlottelaan 6  

Bruynstraat 200

Gentsesteenweg 696

Egide Van Ophemlaan 110

Vaccinatiecentrum Albert - Jupiterlaan 201

Sporthal Crossing - Algemeen Stemrechtlaan 22

Poseidon - Dapperenlaan 2

Mooi-Bos - Shetlander Dreef 15

Vaccinatiecentrum - Pachecolaan 42
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