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De vaccinatietoestand in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er verder gevaccineerd. Bij de mensen van 65 jaar en ouder 
bedraagt de vaccinatiegraad momenteel 79%. In de jongere leeftijdscategorieën blijft de 
vaccinatiegraad stijgen.  

Een vlottere procedure voor Brusselaars en kwetsbare groepen 

Brusselaars van 16 jaar en ouder kunnen zich heel eenvoudig laten vaccineren in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Naar aanleiding van de beslissing van Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid zullen ook 12- tot 15- 
jarigen gevaccineerd kunnen worden. Hiervoor wordt uitsluitend het vaccin van Pfizer ingezet dat voor deze 
leeftijdscategorie werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) voor gebruik op 
vrijwillige basis en onder voorbehoud van toestemming van de ouders (of wettelijke voogd). De 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie stuurt volgende week een brief aan alle kinderen met bijzondere 
aandacht voor de duidelijkheid en de toegankelijkheid van de verstrekte informatie, zodat zij in de mogelijkheid zijn 
om een weloverwogen en bewuste keuze te maken.  

Een afspraak maken via Bru-Vax is nog steeds aangeraden. Bij het maken van een afspraak kunnen de Brusselaars 
kiezen welk vaccin ze willen krijgen (Pfizer vanaf 16 jaar, Moderna en Johnson & Johnson vanaf 18 jaar).  

In negen van de tien centra (met uitzondering van Militair Hospitaal) kan je je thans ook zonder afspraak laten 
vaccineren.  

-Het Pfizer vaccin wordt zonder dat een afspraak vooraf is vereist, toegediend in 8 centra (behoudens in de 
vaccinatiecentra Pacheco en Militair Hospitaal) en dit dagelijks van 10 u. tot 15 u.  

-In Pacheco wordt het Moderna vaccin ingezet voor vaccinaties zonder afspraak.  

-Het Johnson & Johnson vaccin is beschikbaar zonder afspraak vooraf en dit dagelijks van 10 u. tot 15 u. in de 
vaccinatiecentra Heizel en Molenbeek (via een slow line) en in de andere centra op afspraak.  

Voor vaccinaties met Johnson & Johnson zijn ook ruimere timeslots beschikbaar in verschillende centra (Ukkel, 
Heysel, Anderlecht, Molenbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe). 

Meer gedetailleerde informatie over alle openingstijden vind je op coronavirus.brussels. 

Daarnaast kunnen personen zonder papieren terecht in alle vaccinatiecentra (behalve Heizel en Militair Hospitaal). 

Er werd een record genoteerd in Sint-Joos-ten-Node met meer dan 650 vaccinaties op één dag.   

De effectieve en voortdurende betrokkenheid van de burgemeesters en hun gemeentelijke teams maakt het 
mogelijk om veel van hun burgers te bereiken, met name in Sint-Joost-ten-Node. In hun lokale antenne werden er 
gisteren meer dan 650 mensen ingeënt in een tijdspanne van enkele uren.    

De lokale vaccinatie-antenne van Sint-Gillis kon meer dan 1.500 vaccinaties optekenen in 3 weekends.  

http://www.bru-vax.brussels/nl


De vaccinatiegraad gaat langzaam maar zeker vooruit 

De vaccinatiegraad bij Brusselaars van 65 jaar en ouder heeft het niveau van 79% bereikt. Volgende week zou de 
vaccinatiegraad voor de eerste dosis voor alle leeftijdscategorieën samen 60% moeten halen. Ook het percentage 
voor de tweede doses neemt toe en zou dan de 40% overschrijden.  

Deze cijfers zijn alvast veelbelovend in functie van het gewenst objectief. Groepsimmuniteit blijft een prioriteit voor 
de GGC, die voorzichtig wil blijven omwille van het risico op een heropflakkering van het aantal besmettingen, met 
name door de Delta-variant. Dit risico verhoogt omdat mensen zich meer verplaatsen tijdens de zomerperiode en 
er zich nieuwe opstoten van dit virus voordoen in sommige toeristische landen.  

 

Vaccinatie - Stand van zaken op 07/07 

Er werden meer dan 1.040.000 vaccins toegediend. Meer dan 633.000 daarvan waren eerste doses en 
meer dan 407.000 tweede doses. 

In de 10 Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 524.000 eerste vaccindoses toegediend en meer 
dan 310.000 tweede doses. 

Onze mobiele teams, de huisartsen en de lokale vaccinatieposten hebben al 17.925 eerste vaccindoses 
toegediend en 6.345 tweede doses. 

Meer dan 362.000 Brusselaars hebben een vaccinatie-afspraak gemaakt via Bru-Vax. 

Volledige 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 op ons Twitteraccount. 
 

 

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

