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Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 

Pilootproject: een vaccinatiebus in Jette  
op 8 en 9 juli 

Op 8 en 9 juli, van 10 tot 17 uur, rijdt de Vacci-Bus van de GGC voor het eerst uit. Ze houdt haar eerste 
halte in Jette voor een vaccinatie-actie met het vaccin van Johnson & Johnson. 

Dankzij een geslaagde samenwerking tussen de GGC en de gemeente Jette kunnen Jettenaren van 18 jaar en ouder 
die zich willen laten vaccineren, dit gratis en zonder afspraak laten doen via de GGC-vaccinatiebus. Die zal 
geparkeerd staan voor Esseghem 3, J. Lahayestraat 282 in 1090 Jette. 

De locatie van de Vacci-Bus werd uitgekozen op basis van de analyse van de vaccinatiegraad per wijk, die werd 
verkregen met het door de GGC ontwikkelde opvolgingsinstrument. Dit instrument maakt een momentopname van 
de vaccinatiegraad in de verschillende Brusselse sectoren. Zo kan worden bepaald waar gerichte vaccinatieacties 
zinvol zijn. Op basis van deze analyse wilde de crisiscel van de gemeente Jette een lokale vaccinatie-actie houden 
in de wijk Esseghem, een buurt met grote appartementsgebouwen. 

Inge Neven, verantwoordelijke voor de aanpak van Covid-19 bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 
"Dezelfde aanpak wordt momenteel in andere gemeenten gevolgd om samen te bepalen met welke gerichte 
vaccinatie- en voorlichtingsacties we de vaccinatiegraad kunnen verhogen in wijken waar we merken dat mensen 
zich moeilijk naar een vaccinatiecentrum begeven. Dit pilootproject vervoegt de gedecentraliseerde acties zoals de 
lokale antennes en de vaccinatie door mobiele teams." 

De gemeente Jette sensibiliseert vooraf 

Vooraf werd in samenwerking met de gemeente en de Jetse Haard een bewustmakingscampagne opgezet met 
medewerkers op het terrein, telefonische begeleiding en ook met de hulp van Jetse apotheken, om zo de bevolking 
te informeren. In totaal hebben 2.400 inwoners een flyer ontvangen waarin zij worden uitgenodigd om zich te laten 
vaccineren. 

De Hub Kruidtuin, die trouwens de meeste mobiele vaccinatieprojecten bedient, zorgt voor de bereiding en levering 
van vaccins. Voorlopig wordt er een capaciteit van 100 vaccindoses per dag gepland die tijdens de dag verhoogd 
kan worden in geval van grote vraag. 

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 en onze Twitter account. 
 

 

https://coronavirus.brussels/
https://twitter.com/CocomGgc

