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De vaccinatietoestand in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De Brusselse vaccinatiecampagne zet volop in op lokale acties. Om de vaccinatiegraad te verhogen, 
komen er Vacci-bussen langs in de wijken met de laagste vaccinatiegraad. 

Drie grote vaccinatiecentra en doelgerichte plaatselijke acties 

De vaccinatiecentra, die in februari 2021 werden geopend om een groot aantal Brusselaars te vaccineren, zullen 
geleidelijk plaats maken voor meer lokale acties rond vaccinatie. Vanaf augustus 2021 wordt het aanbod van 
vaccinatie via de grote centra geleidelijk afgebouwd. De vaccinatiecentra in Vorst, Pacheco en Sint-Pieters-Woluwe 
zullen nog wel toegankelijk blijven. 

Planning voor de sluiting van de centra : 

- Het vaccinatiecentrum op de Heizel gaat dicht vanaf 10 augustus. De laatste eerste doses worden op 17 
juli toegediend. Vanaf 17 juli kan je dus niet meer in dit vaccinatiecentrum terecht zonder afspraak. 

- Het vaccinatiecentrum in het Militair Hospitaal sluit vanaf half augustus, maar blijft wel open op dinsdag 
en donderdag voor de vaccinatie van Belgen in het buitenland en andere specifieke groepen. 

- Het vaccinatiecentrum in Ukkel gaat op 27 augustus dicht. Vanaf 1 augustus plannen we geen nieuwe 
eerste doses meer, behalve voor het vaccin van Johnson & Johnson. 

- De vaccinatiecentra in Molenbeek en Anderlecht sluiten vanaf 28 augustus. Vanaf 31 juli plannen we geen 
nieuwe eerste doses meer, behalve voor het vaccin van Johnson & Johnson. Afhankelijk van de vraag en de 
mogelijke toename van de vaccinatiegraad zou het centrum in Molenbeek langer open kunnen blijven met 
een kleinere capaciteit. 

- De vaccinatiecentra in Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek sluiten vanaf 31 augustus. Vanaf 4 
augustus plannen we geen nieuwe eerste doses meer, behalve voor het vaccin van Johnson & Johnson. 

- De vaccinatiecentra in Vorst, Pacheco en Sint-Pieters-Woluwe zullen tot eind oktober open blijven, 
afhankelijk van hoe de pandemie evolueert. 

Vacci-Bussen gaan langs in Brusselse wijken 

Vorige week is een nieuwe maatregel gelanceerd die onder meer rekening houdt met de analyse van de 
vaccinatiegraad per wijk. Het doel is om na te gaan waar gerichte vaccinatieacties mogelijk zijn om zo de 
vaccinatiegraad snel te verhogen in de wijken waar dat het hardst nodig is. Voor deze actie wordt een bus gebruikt, 
die naar de bewoners van de gekozen wijken toe komt. De Vacci-Bus maakte een succesvolle eerste stop in Jette, 
waarna besloten werd de vloot uit te breiden tot 5 bussen die halt houden in verschillende wijken van de hoofdstad, 
om nog niet gevaccineerde Brusselaars tegemoet te komen. 

"Met de vaccinatiebussen wordt het lokale effect van de vaccinatie-acties versterkt. Dankzij deze nieuwe 
samenwerking met de gemeenten kunnen we tot in het hart van de wijken doordringen en tegelijkertijd aanzienlijke 
vooruitgang boeken in de vaccinatiegraad. Inwoners van deze wijken hoeven enkel hun deur te openen om het 
vaccin te krijgen," aldus Inge Neven, die de aanpak van Covid-19 leidt bij de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie. 



Verschillende gemeenten toonden grote belangstelling om de Vacci-Bus te laten komen. Zij zullen de nodige 
logistieke en administratieve steun verlenen om de vaccinatie-actie vlot te laten verlopen. 

Positieve resultaten voor de lokale vaccinatieposten 

De lokale vaccinatieposten gingen in mei van start en werden mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van 
verschillende Brusselse gemeenten en hun burgemeesters. Hiermee werden veel Brusselaars bereikt die nog niet 
gevaccineerd waren. Ongeveer 11.497 personen werden via de lokale antennes ingeënt. 

De lokale vaccinatieposten in Sint-Gillis, Etterbeek, Anderlecht en Sint-Joost-ten-Node hebben hun deuren 
gesloten. Die in Molenbeek zou nog de hele zomer open moeten blijven. 

Vaccinatie zonder afspraak blijft mogelijk 

Alle Brusselaars van 12 jaar en ouder kunnen zich zonder afspraak laten vaccineren in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt, lanceerde de GGC operatie Re-Vax-actie. Daarbij werden 
Brusselaars van 45 tot en met 64 jaar nogmaals per SMS uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Dezelfde operatie 
zal binnenkort worden gestart voor Brusselaars van 18 tot en met 44 jaar. Tegelijkertijd hebben een aantal Brusselse 
gemeenten op hun vraag een lijst ontvangen van mensen die op hun grondgebied wonen en nog niet gevaccineerd 
zijn. De gemeenten hebben hun eigen sensibiliseringsactiviteiten opgezet en contact opgenomen met hun 
inwoners. 

Om alle Brusselaars de kans te geven om zich snel tegen virusvarianten te beschermen met een volledige vaccinatie, 
is het nog steeds mogelijk om de afspraak voor een eventuele tweede vaccindosis te vervroegen of uit te stellen 
door te bellen naar het callcenter op 02/214.19.19. 

 

Vaccinatie - Stand van zaken op 14/07 

Er werden meer dan 1.091.000 vaccins toegediend. Meer dan 646.000 daarvan waren eerste doses en 
meer dan 444.000 tweede doses. 

In de 10 Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 535.000 eerste vaccindoses toegediend en meer 
dan 345.000 tweede doses. 

Onze mobiele teams, de huisartsen en de lokale vaccinatieposten hebben al 20.142 eerste vaccindoses 
toegediend en 7.146 tweede doses. 

Meer dan 371.000 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

