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De vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 

Vanaf september zullen er nog slechts 4 vaccinatiecentra (Vorst, Molenbeek, Pacheco et Sint-Pieters-
Woluwe) open blijven. Intussen kunnen Brusselaars zich nog steeds laten vaccineren in alle vaccinatiecentra 
die nog open zijn, maar ook op één van de verschillende gedecentraliseerde plaatsen zoals de Vacci-Bus of 
via hun huisarts. 

Overal vaccinatie zonder afspraak 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen alle Brusselaars van 12 jaar en ouder zich zonder afspraak laten vaccineren 
in de Brusselse vaccinatiecentra (met uitzondering van het Militair Hospitaal), volgens onderstaande openingsuren: 

 
 

De Vacci-Bus komt langs in jouw buurt 

De GGC biedt de vaccinatie zowel op een gecentraliseerde als op een gedecentraliseerde manier aan: gecentraliseerd 
sinds februari via haar vaccinatiecentra, en sinds eind april ook gedecentraliseerd via mobiele teams, lokale 
vaccinatieposten, Vacci-Bussen en sinds 19 juli zelfs via de huisartsen. Met deze gedecentraliseerde vaccinatie-acties 
wordt vaccinatie nog toegankelijker gemaakt en nog dichter bij de Brusselaars gebracht. 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/07/20210720_PB_Planning-Vacci-Bus.pdf
https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/07/20210720_PB_Vaccinatie-door-huisartsen-is-nu-mogelijk-in-het-Brussels-Gewest.pdf


Om alle Brusselaars de kans te geven om zich snel tegen virusvarianten te beschermen met een volledige vaccinatie, kan 
je de afspraak voor een eventuele tweede vaccindosis nog steeds vervroegen (steeds binnen de limieten toegestaan door 
de artsen) of uitstellen, wat verkieslijk is boven het niet ontvangen van een tweede dosis, door te bellen naar het 
callcenter op 02/214.19.19. Het is immers enkel na volledige vaccinatie dat men goed beschermd is. 

Alle informatie over de dagen en uren waarop je terecht kan in de vaccinatiecentra (naargelang het soort vaccin), de 
haltes van de Vacci-bus en de dagelijkse bezettingsgraad in de Brusselse vaccinatiecentra is vanaf morgen ook beschikbaar 
op de website Coronavirus.Brussels. 

Vaccinatie-actie in Slachthuis (Abattoir) een groot succes 

Dankzij deze lokale vaccinatiepost, die op 4, 5, 6, 12, 13 en 14 juni werd georganiseerd in de Markthal van de Slachthuizen 
in Anderlecht, konden 2.052 vaccindoses worden toegediend, waaronder 755 aan Anderlechtenaars. Het publiek was 
multicultureel en personen afkomstig uit 105 verschillende landen hebben zich laten vaccineren. De belangrijkste 
leeftijdsgroepen waren dertigers en veertigers, maar er kwamen ook 107 65-plussers op de actie af. Bovendien werden 
er 238 INSZ-kaarten afgegeven aan mensen die geen rijksregisternummer (noch INSZ, noch INSZ bis) hadden. 

 

Vaccinatie - Stand van zaken op 22/07 

Er werden meer dan 1.153.000 vaccins toegediend. Meer dan 663.000 daarvan waren eerste doses en 
meer dan 490.000 tweede doses. 

Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 548.000 eerste vaccindoses toegediend en meer dan 
391.000 tweede doses. 

Onze mobiele teams, de huisartsen en de lokale vaccinatieposten hebben al 23.611 eerste vaccindoses 
toegediend en 7.877 tweede doses. 

Meer dan 386.000 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

