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Covid-19. 

Talrijke vaccinatiepunten in de buurt van de Brusselaars. 
Nieuwe maatregelen 

 

Brusselaars die zich willen laten vaccineren, hebben verschillende opties op het grondgebied van Brussel 
aangezien het mogelijk is om zich te laten vaccineren in de centra van Molenbeek en Pacheco, maar ook bij een 
huisarts, in een medisch centrum, aan huis of in een apotheek. 

Het test - en vaccinatiecentrum Vorst sluit zijn deuren op 1 juni 2022. De test- en vaccinatiecapaciteit blijft 
voldoende en kan snel worden uitgebreid naargelang de noden en de epidemiologische situatie.     

Uitleg en update over andere Covid-19 maatregelen. 

Het volgen van het aanbevolen vaccinatieschema blijft belangrijk om maximale immuniteit op te bouwen tegen 
Covid-19 (en potentiële nieuwe varianten) om eventuele ziekenhuisopname te vermijden en de winter 2022-23 in 
alle veiligheid te kunnen doorbrengen.  

Wie zich wil laten vaccineren tegen Covid-19 kan terecht in de centra in Molenbeek en Pacheco, die open blijven. 
Het is ook mogelijk om je te laten vaccineren in de praktijk van de huisarts, in een medisch centrum of in een 
apotheek. Daarnaast blijft thuisvaccinatie een optie voor personen die zich om fysieke en/of psychische redenen 
niet kunnen verplaatsen.  Voor een thuisvaccinatie dient de arts voor de betrokken persoon een aanvraag in te 
dienen via het platform Doctena. Vervolgens wordt deze laatste gecontacteerd door de organisatie thuishulp die 
verantwoordelijk is voor de thuisvaccinatie.  

Ter herinnering: huisartsen en thuiszorgverpleegkundigen in Brussel kunnen bij een dertigtal satellietapotheken in 
Brussel injectienaalden verkrijgen met één of meerdere doses van het vaccin tegen Covid-19.  

➔ Alle informatie over vaccinatie- en testmogelijkheden is beschikbaar op de website coronavirus.brussels. 
Voor een vaccinatie in een apotheek worden afspraken gemaakt via het Doctena platform of via Bru-Vax. 

De huidige epidemiologische situatie en het actuele aanbod aan lokale vaccinatiesites vraagt om een aanpassing 
nu de vraag daalt. Om die reden past de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie het vaccinatieaanbod op 
het Brusselse Grondgebied aan. Het test - en vaccinatiecentrum in Vorst sluit vanaf 1 juni 2022. Het transitieplan 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werpt z'n vruchten af. We merken dat steeds meer 
Brusselaars ervoor opteren om zich te laten vaccineren in lokale vaccinatiepunten. 

Opheffing van de algemene verplichting om een mondmasker te dragen in het openbare leven.  

Naar aanleiding van de beslissingen van de Codeco van 23 mei 2022. - Het dragen van een mondmasker blijft 
verplicht in ziekenhuizen, artsenpraktijken en apotheken zodat de sector een veilige omgeving kan bieden aan alle 
patiënten. Deze verplichting geldt ook bij huisbezoeken en voor thuisverpleging in het geval een afstand van 1,5 
meter niet gerespecteerd kan worden. Ook in test - en vaccinatiecentra blijft een mondmasker verplicht. 
 
Voor andere zorgverleners (tandartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen etc.) maakt de zorgverlener 
zelf een beoordeling afhankelijk van de mogelijkheid om afstand te houden, aanwezige ventilatie, de psychosociale 



aspecten, de kwetsbaarheid van de patiënt, het aantal personen in dezelfde ruimte en de epidemiologische 
realiteit. 

Het wordt sterk aanbevolen om het mondmasker te blijven dragen in woonzorginstellingen (zoals rusthuizen en 
rust- en verzorgingstehuizen) rekening houdend met de risicobeoordeling van de instelling.  

Personen met luchtwegklachten moeten minstens een chirurgisch mondmasker dragen wanneer zij zich 
buitenshuis begeven om zo kwetsbare personen te blijven beschermen. 

De reisregels werden versoepeld.   

In hetzelfde Codeco overleg werd beslist dat in niet-VOC-landen (VOC= 'variant of concern' / landen zonder hoog 
risico op gevaarlijke varianten) en in het kader van de huidige epidemiologische situatie vrij verkeer is toegestaan 
voor alle reizigers  ongeacht of ze uit de Europese unie of uit derde landen komen en ongeacht de besmettingsgraad 
in het land of de regio van herkomst en een bewijs van vaccinatie of genezing. Dit betekent dat de kleurcodes voor 
de Europese Unie/Schengenlanden niet meer van toepassing zijn, dat er geen 'witte lijst' meer zal worden opgesteld 
en dat een digitaal Covid certificaat niet meer nodig is om naar België af te reizen. Als de epidemiologische situatie 
verandert kunnen de regels wijzigen en kan  het CST opnieuw worden geactiveerd.  

In VOC-landen (landen met een hoog risico op gevaarlijke varianten) blijft de mogelijkheid van een "noodrem"-
procedure behouden wanneer er zich nieuwe besmettingen voordoen met een ernstig ziekteverloop of in geval van 
ernstige vermoeden. Wanneer deze VOC procedure wordt geactiveerd, dienen de maatregelen niet beperkt te 
worden tot het VOC land waar men de variant voor het eerst detecteert (via effectieve genomische surveillance). 
Om de introductie van nieuwe gevaarlijke varianten in België effectief te vertragen, zullen algemene regels worden 
opgelegd aan alle inkomende reizigers (en in het bijzonder aan hen die afkomstig zijn uit een land dat een belangrijk 
knooppunt vormt voor internationaal reisverkeer) met de nadruk op het testen voor vertrek (of bij aankomst) en 
middels beter toezicht op de naleving van de testverplichting.   

Ter herinnering: in het Brussels Hoofdstedelijk gewest is het altijd mogelijk om getest te worden in de test- en 
vaccinatiecentra van Molenbeek en Pacheco en in verschillende Brusselse apotheken (Test AG).  Informatie over de 
testmogelijkheden is beschikbaar op de website coronavirus.brussels. 

Meldingen met betrekking tot Covid-19 vereenvoudigd met de GovApp  

De GovApp geeft informatie over het Covid-19-beleid, maar distribueert ook CTPC-codes (CTPC=Corona Test 
Prescription Code) of boodschappen m.b.t het hebben van een risicovol contact. De voordelen zijn legio. Men kan 
er langere berichten mee ontvangen, meer visuele communicatie is mogelijk en de applicatie biedt een beter 
bescherming tegen fraude of identiteitsdiefstal zodat men de garantie geniet, dat het bericht ook daadwerkelijk 
van de autoriteiten komt. Het risico op frauduleuze berichten per sms (phishing) wordt beperkt. Meer informatie 
over deze toepassing is beschikbaar op de website https://govapp.be. 

 

Voor meer informatie m.b.t het Covid Dispositief: coronavirus.brussels.  

Voor meer actuele informatie: Facebook, Twitter et Instagram. 
 

 

https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
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