
 
 

                     

 

 

Ter attentie van de directies van rusthuizen en 

rust- en verzorgingstehuizen  

 

 

        Brussel, 27  september 2021 

 

Geachte,  

Bij deze wensen wij u te informeren over een nieuwe etappe in de vaccinatiecampagne van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

Naar aanleiding van het advies van de Hoge Gezondheidsraad, heeft de Interministeriële Conferentie recent 

beslist om een derde dosis van het Covd-19 vaccin toe te dienen aan alle bewoners van rusthuizen en rust- en 

verzorgingstehuizen om de immuniteit van de bewoners te versterken en de bewoners zodoende nog beter te 

beschermen.  

Enkel het Pfizer vaccin zal worden ingezet voor de toediening van een derde dosis van het vaccin. Een interval 

van minimum 4 weken na toediening van een eerdere dosis is vereist ongeacht het gebruikte type vaccin.  

Deze vaccinatiecampagne gaat binnenkort van start. Terzelfdertijd zal ook de mogelijkheid geboden worden om 

nog niet gevaccineerde personeelsleden of bewoners binnen uw instelling een eerste dosis van een Covid-19 

vaccin toe te dienen.  

Om ons in staat te stellen deze campagne vlot te laten verlopen, nodigen wij u alvast uit om de coördinerende 

arts van uw instelling en familieleden van bewoners op de hoogte te stellen zodat u zo snel mogelijk over de 

informatie beschikt over de aantallen vaccins die nodig zullen zijn om deze vaccinatieronde te voltooien. 

Meer informatie over de praktische gang van zaken treft u aan in de omzendbrief die in bijlage wordt 

meegestuurd.  

We weten het zeker op prijs te stellen dat u uw teams op een korte tijd kan mobiliseren om samen met de 

coördinerende arts ook van deze campagne een succes te maken.  

Heeft u na het doornemen van onze documenten nog vragen dan kan u steeds bij ons terecht.  

Contactgegevens: mail Vacci-hyg@ccc.brussels - tel: 02/563.56.00  

Wij zijn u opnieuw zeer erkentelijk voor uw medewerking.  
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Nathalie Noël        Tania Dekens  
Leidend Ambtenaar       Leidend Ambtenaar  
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