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Gratis PCR test voor wie zich laat vaccineren voor
31 oktober 2021
De epidemiologische situatie in Brussel stabiliseert, niettegenstaande de nog steeds hoge indicatoren.
Vaccinatie bewijst zijn effectiviteit in de strijd tegen het coronavirus. Gehospitaliseerde personen op
intensive care zijn overwegend niet gevaccineerden.
Een gratis PCR test na een eerste en tweede vaccinatiedosis
Niettegenstaande vaccinatie zijn doeltreffendheid heeft bewezen, aarzelen sommige Brusselaars nog steeds om
zich te laten vaccineren. Thans verwacht men dat met de introductie van het Covid Safe Ticket (CST) de vraag naar
PCR-testen zal toenemen.
Begin oktober zullen niet gevaccineerde personen een Covid Safe Ticket moeten voorleggen wanneer ze
restaurants, sportcentra, discotheken, cultuurhuizen en andere etablissementen bezoeken, beurzen en
evenementen van meer dan 50 personen binnenshuis of 200 mensen buitenshuis bijwonen of kwetsbare personen
bezoeken in een residentiële entiteit.
Niet gevaccineerde personen komen enkel in aanmerking voor een Covid Safe Ticket wanneer ze een
herstelcertificaat kunnen voorleggen van minder dan 6 maanden, of een PCR-test test laten afnemen met een
negatief testresultaat dat enkel geldig is op de dag van de test plus 2 dagen of een negatief testresultaat kunnen
voorleggen van een snelle antigeentest afgenomen door medisch geschoold personeel dat vervolgens slecht geldig
is op de dag van de test plus 1 dag.
Om de vaccinatie in deze nieuwe context te stimuleren biedt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
onder bepaalde voorwaarden gratis PCR-testen aan.
Personen die zich laten vaccineren tussen 16 september en 31 oktober 2021 in een Brussels vaccinatiepunt kunnen
op vertoon van de vaccinatiekaart genieten van een gratis PCR-test in één van de 8 Brusselse testcentra en dit
zowel na de 1ste dosis van een vaccin als na de 2de dosis (met uitzondering van vaccinatie met het unidose vaccin
van Johnson & Johnson). Deze voordelige maatregel blijft van kracht tot half november.
De epidemiologische situatie en vaccinatiestatus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Epidemiologische situatie: de belangrijkste indicatoren stabiliseren
De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) daalt licht: het bereikt nu het cijfer van 541
op 24/09, tegenover 565 op 17/09. De grootste stijging zien we bij de jongste leeftijdscategorieën (t/m 19 jaar).
Het positiviteitspercentage (d.w.z. het aandeel positieve tests in vergelijking met alle uitgevoerde screenings)
bleef stabiel op 6,6 op 24/09.
De R-waarde (het aantal besmettingen veroorzaakt door een ziekte) stabiliseerde zich op 24/09 onder de
drempel van 1 tot 0,95.
Het aantal gehospitaliseerden blijft hoog.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt met de dag af. Op 23/09 werden 203 mensen opgenomen in het Brussels
Gewest. Het aantal mensen op de intensive care van de Brusselse ziekenhuizen is gestabiliseerd: op 23/09
bedroeg het 60. Bijna 26% van de intensive care in de Brusselse ziekenhuizen is deze week bezet.
Het gemiddeld aantal doden neemt toe: deze week stierven 13 mensen, vorige week 8.

Vaccinatiegraad bij Brusselaars
De vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 67% voor personen van 18 jaar en ouder voor
1ste dosis en 64% voor 2de dosis. De vaccinatiegraad bij personen ouder dan 65 jaar en kwetsbare personen liep
op tot 82% (1ste dosis) en 81% (2de dosis). De vaccinatiegraad bereikte 1ste dosis en 74% 2de dosis voor
personen van 45 tot 64 jaar. Het vaccinatiepercentage voor jonger personen van 18 tot 44 jaar bereikte 57% 1ste
dosis en 53% 2de dosis. In de jongste leeftijdsgroep, die van 12-17 jaar, is de vaccinatiegraad 32% 1ste dosis en
22% 2de dosis.
Aantal toegediende vaccins in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Meer dan 1.379.500 vaccins werden toegediend, waarvan meer dan 748.500 (eerste dosis) en meer dan
631.900 (tweede dosis).
In de Brusselse vaccinatiecentra werden meer dan 612.000 1ste dosissen en meer dan 519.300 2de
dosissen toegediend.
De mobiele equipes, huisartsen en lokale antennes hebben samen reeds 44.231 1ste dosissen en 19.463
2de dosissen toegediend.
Meer informatie over de vaccinatiemogelijkheden: coronavirus.brussels

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven
belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en 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, op ons Twitteraccount en op Instagram.

