
   

 

Persbericht 04/07/2021 

Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 

 

 

Één miljoen doses toegediend in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

Op zondag 4 juli werd in het vaccinatiecentrum van Vorst de 1.000.000ste vaccindosis toegediend.  

De vaccinatiecampagne, die in het Brussels Gewest in februari 2021 van start ging met de opening van 10 
vaccinatiecentra en geleidelijk aan werd aangevuld met een lokale vaccinatie-initiatieven (mobiele teams, lokale 
vaccinatieposten, enz.), bereikt hiermee een belangrijke mijlpaal. 

Het vaccinatiecentrum van Vorst is een samenwerking tussen de GGC, de gemeente Vorst en het Rode Kruis. Het 
bevindt zich op de Alsembergsesteenweg 203 en opende de deuren op 15 maart 2021. In het gebouw is ook een 
testcentrum ondergebracht, dat gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer en ook toegankelijk is voor 
personen met een beperkte mobiliteit (ook als ze komen om zich te laten vaccineren), via de Jupiterlaan 201. 

Het centrum, dat vrijdag zijn 100ste vaccinatiedag vierde, heeft bijna 60.000 doses toegediend. 

Het Rode Kruis is een belangrijke partner die de coördinatie van 4 van de 10 vaccinatiecentra en 4 van de 8 
testcentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zich neemt. Het Rode Kruis is ook onderdeel van de mobiele 
teams van de GGC die daklozen, migranten en mensen zonder papieren vaccineren die omwille van hun status of 
sociale situatie geen gebruik kunnen maken van de tot nu toe uitgerolde plannen en die geen toegang hebben tot 
de gebruikelijke vaccinatiecentra. 

Alain Maron, Brussels minister van Volksgezondheid: "1.000.000 doses toegediend in Brussel! Ik ben erg blij met 
deze nieuwe stap in onze vaccinatiecampagne. Maar het werk en de vaccinatiecampagne gaan door, via onze 
vaccinatiecentra, mobiele teams en de initiatieven op lokaal niveau. Wij blijven bij onze doelstelling: een zo hoog 
mogelijke vaccinatiegraad bereiken. Ik wil alle mensen die op het terrein werkzaam zijn, bedanken voor het 
onmisbare werk dat ze verrichten. En bravo aan iedereen die zich heeft laten vaccineren. Elke dag komen we een 
beetje dichter bij het overwinnen van deze lange crisis." 

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn 
essentieel 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/

