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Brussels zorgpersoneel uitgenodigd voor een
herhalingsdosis
De vaccinatie van Brusselse zorgverleners met een boosterdosis is van start gegaan. Voor deze
gelegenheid opent het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) opnieuw haar deuren voor de
eerstelijnszorg en alle Brusselaars.
De zorgverleners spelen een grote rol in deze gezondheidscrisis. Aangezien zij dagelijks in contact komen met
kwetsbare personen en zij bij de eersten waren om zich te laten vaccineren, is het noodzakelijk om hun
immuunsysteem opnieuw te versterken. Daarom worden huisartsen, tandartsen, verplegers… uitgenodigd voor een
herhalingsdosis met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna).
Alle zorgverleners die ouder dan 18 jaar zijn en opgenomen zijn in de CoBRHA databank werden nu uitgenodigd.
Zorgverleners ouder dan 18 jaar die verbonden zijn aan een collectiviteit, zullen gevaccineerd worden op hun
werkplek, bijvoorbeeld in een rust- en/of verzorgingstehuis, in ziekenhuizen... Deze vaccinatie is al enkele weken
geleden aangevat in de collectiviteiten. Andere zorgverleners kunnen zich laten vaccineren in een vaccinatiepost
naar keuze en op afspraak.
Het Militair Hospitaal opent opnieuw haar deuren
In mei had het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) haar voormalige bloedtransfusiecentrum omgevormd tot
een vaccinatiecentrum om de nationale en regionale vaccinatiecampagne te ondersteunen.
Sinds de stop van de vaccinaties bij de hele bevolking in midden december, bleef het centrum steeds open om
Belgen te vaccineren die in het buitenland wonen en terugkeren naar België voor hun vaccinatie. Ondertussen
werden er al 1.718 Belgen gevaccineerd.
Vandaag opent het MHKA opnieuw haar deuren van 22 november 2021 tot 23 december 2021 voor de
herhalingsdosis van de zorgverleners, maar ook voor de vaccinatie van alle Brusselaars (eerste, tweede of derde
dosis). Deze heropening voor het brede publiek draagt ertoe bij om de vaccinatiecapaciteit van het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest te verhogen. Merk op dat enkel het Pfizervaccin toegediend zal worden.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bedankt de Defensie voor haar steun in de strijd tegen het
coronavirus door de reeds bestaande voorzieningen te versterken.
Praktische informatie
•

Adres: Bruynstraat 1, 1120 Neder-over-Heembeek

•

Openingsuren: van maandag tot vrijdag, van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00

•

Toegankelijkheid:
o Met de auto: Ring 0, wegomlegging volgen vanaf afrit 6 [Militair hospitaal]. De parking voor
bezoekers is parking P1.
o Met de bus: neem een van de 4 buslijnen van de MIVB: 47, 53, 56 et 57.

o
o

Met de metro: neem lijn 1A tot Bockstael en neem vervolgens bus 53 richting het Militair
Hospitaal.
Met de tram: neem lijn 3 of 7 tot Heembeek en neem vervolgens bus 47 tot het Militair
Hospitaal.

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn
essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente
virusvarianten.

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op
Facebook, Twitter en Instagram.

