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Vaccinatie van jonge kinderen start op 22
december in Brussel
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat de vaccinatiecampagne voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar
van start nadat de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid hiervoor groen licht gaf op 20
december. Voordat deze vaccinatiefase op grote schaal wordt opgestart in januari 2022, is er een
proeffase voorzien in het vaccinatiecentrum Pacheco.
Een proeffase voor de vaccinatie van kinderen tussen de 5 en 11 jaar gaat op 22 december 2021 van start in het
vaccinatiecentrum Pacheco. Deze fase zal duren tot en met 9 januari 2022, of tot de vooravond van de globale
vaccinatiecampagne voor kinderen die voorzien is om op 10 januari 2022 progressief opgestart te worden.
Dankzij de vaccinatie zullen kinderen een betere individuele bescherming hebben en tegelijkertijd kunnen bijdragen
tot de bescherming van kwetsbare mensen uit hun omgeving en de samenleving in zijn geheel. Het is verplicht om
een afspraak te maken via het platform Bru-Vax of door te bellen naar het callcenter op 02/214.19.19.
Bovendien, zoals de Hoge Gezondheidsraad reeds heeft benadrukt, wordt vaccinatie sterk aanbevolen voor
kinderen met comorbiditeiten om hen te kunnen beschermen tegen ernstige vormen van de ziekte die veroorzaakt
wordt door Covid-19. Ze zullen uitgenodigd worden volgens de procedure die van toepassing is voor de vaccinatie
van adolescenten met comorbiditeiten. Concreet betekent dit dat huisartsen en kinderartsen die kinderen in
kwestie kunnen identificeren en kunnen uitnodigen om gevaccineerd te worden.
In de praktijk zal het vaccinatiecentrum Pacheco, in samenwerking met de uitgeverij van de Smurfen, alle kinderen
ontvangen in ruimtes die voorbehouden zijn voor hen en hun ouders, om zo de kinderen zo veel mogelijk op hun
gemak te kunnen stellen in een aangepaste omgeving. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen gevaccineerd worden
tijdens de normale openingsuren van het centrum, van 9u30 tot 17u30. Een medisch team zal ter plaatse aanwezig
zijn om alle vragen van de kinderen en hun ouders te beantwoorden. Het vaccin dat toegediend zal worden, zal een
pediatrische versie zijn van het Pfizervaccin dat aangepast werd aan kinderen. Het vaccin zal toegediend worden in
twee dosissen, met een tijdsinterval van 21 dagen. Dit vaccin werd goedgekeurd door het Europees
Geneesmiddelenbureau. Meer informatie over de vaccinatie van kinderen is beschikbaar op de website
coronavirus.brussels.

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.

