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Uitbreiding van de vaccinatie van Brusselse 
kinderen naar alle vaccinatiecentra van het 

Gewest 
 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de vaccinatie van Brusselse kinderen tussen de 5 en 11 jaar 
vanaf 10 januari 2022 uitgebreid worden naar 7 vaccinatiecentra en vanaf 11 januari aangeboden 
worden in verschillende ziekenhuizen. 

Succes van de proeffase in Pacheco 

De proeffase van de vaccinatie van kinderen tussen de 5 en 11 jaar die op 22 december 2021 gelanceerd werd in 
Pacheco en op het einde van deze week zal aflopen, heeft een groot succes gekend: op twee dagen tijd waren alle 
beschikbare vaccinatieslots gereserveerd. Zowat 1.029 kinderen werden er in 9 dagen tijd gevaccineerd. Dat komt 
neer op een gemiddelde van 114 kinderen per dag en overtreft alle verwachtingen van de GGC. 

Dankzij deze proeffase hebben we heel positieve lessen geleerd zoals de grote waarde van het werk en de aanpak 
van het medisch personeel dat gewend is om met kinderen te werken. Zij bouwden een heel goede band op met 
de kinderen die zich kwamen vaccineren door ze gerust te stellen en vertrouwen te wekken. De GGC is nu op zoek 
naar nieuwe medewerkers uit de medische sector (kinderartsen, verpleegkundigen, spoedartsen) die gewend zijn 
om met kinderen te werken. 

Bovendien zorgde het Smurfenuniversum, dat opgezet werd in samenwerking met de uitgeverij van de Smurfen, 
voor een ludieke sfeer. Ook de uitgedeelde beloningen (snoepjes, beertjes of cartoons) werden op prijs gesteld.De 
andere centra zullen ook versierd worden met de kleine blauwe mannetjes. Er zullen ook aparte vaccinatiecabines 
voorzien worden voor de kinderen, zoals in het centrum van Pacheco reeds het geval is. 

Versnelling van de kindervaccinatie 

Vanaf volgende week maandag zal de vaccinatiecampagne voor kinderen op grotere schaal uitgerold worden. Op 
10 januari 2022 zullen, naast het vaccinatiecentrum Pacheco, de vaccinatiecentra Anderlecht, Vorst, Militair 
Hospitaal Koningin Astrid, Molenbeek, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe kinderen ontvangen. 

Om praktische redenen worden de vaccinatieslots voor de kinderen tussen 5 en 11 jaar buiten de schooluren 
voorzien:  

- Anderlecht: elke woensdag van 12u30 tot 18u00 en elke zaterdag van 8u30 tot 14u00, 
- Vorst: elke zaterdag van 9u30 tot 16u30, 
- Militair Hospitaal Koningin Astrid: van maandag tot vrijdag van 15u00 tot 17u00, 
- Molenbeek: elke woensdag van 12u30 tot 17u30, 
- Pacheco: van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 17u00, 
- Ukkel: elke woensdag van 14u00 tot 16u30, 
- Sint-Pieters-Woluwe: elke dag van 9u00 tot 17u00, behalve op dinsdag en woensdag van 9u00 tot 21u00 

Het is verplicht om een afspraak te maken voor de pediatrische vaccinatie via het platform Bru-Vax, of door te 
bellen naar het callcenter op 02/214.19.19. Ouders kunnen een afspraak maken voor hun kinderen door hun 
rijksregisternummer en de postcode van hun gemeente door te geven. Kinderen moeten op de dag van hun 
vaccinatie begeleid worden door een van hun ouders of hun wettelijke voogd en hun identiteitskaart meebrengen.  

https://bruvax.brussels.doctena.be/nl


Ter herinnering zullen de kinderen gevaccineerd worden met een pediatrische versie van het Pfizervaccin dat in 
twee doses toegediend zal worden met een tijdsinterval van 35 dagen. Dit vaccin werd goedgekeurd door het 
Europees Geneesmiddelenbureau. Meer informatie over de vaccinatie van kinderen is beschikbaar op de website 
coronavirus.brussels. 

Participatie van de ziekenhuizen 

Vanaf 11 januari zullen enkele ziekenhuizen met een pediatrische afdeling of kinderafdeling de vaccinatie ook 
aanbieden aan kinderen die opgenomen zijn in hun instellingen. Het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc zal als eerste 
deze dienst aan de jonge patiënten aanbieden, gevolg door andere zoals het Universitair Kinderziekenhuis Koningin 
Fabiola. Het hoofddoel is om de vaccinatie aan te bieden aan risicokinderen, onder andere de kinderen met 
comorbiditeiten die opgenomen zijn in deze ziekenhuizen. 

Deze kinderen die kwetsbaarder zijn, kunnen net als andere kinderen ook lijden aan ernstige vormen van de ziekte 
en aan langetermijnsklachten (long Covid) die kunnen leiden tot een ziekenhuisopname. Het is dus noodzakelijk om 
elk onnodig risico op de ontwikkeling van een ernstige ziekte te vermijden door hen te vaccineren en de 
beschermende maatregelen na te leven. 

 

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

Facebook, Twitter en Instagram. 
 

 

https://coronavirus.brussels/nl/faq-covid-2/faq-vaccinatie-covid/#Informations_sur_la_vaccination_des_enfants
https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc
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