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Vaccinatie vermindert het risico op ernstige
vormen van Covid-19 en de varianten ervan
Het aantal Covid-19-infecties neemt toe in België, net als in andere Europese landen. De
epidemiologische situatie in Brussel wordt nauwlettend in het oog gehouden en de
indicatoren voor ziekenhuisopnames blijven onder controle. Om de meest kwetsbare
personen te beschermen, d.w.z. mensen met een verzwakt immuunsysteem en mensen van
80 jaar en ouder, nodigt de GGC hen uit om zich zo snel mogelijk een vierde dosis van het
Covid-19 vaccin te laten toedienen, in het geval zij dit nog niet eerder hebben gedaan.
Nu het aantal infecties met Covid-19 toeneemt, moeten we ervoor zorgen dat we de meest kwetsbare
personen in onze samenleving beschermen. Zij lopen het grootste risico op ernstige vormen van deze
ziekte en op hospitalisatie na besmetting. Een booster met een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna
biedt nog meer bescherming tegen ernstige vormen van het coronavirus. Na een derde dosis
beschermt het vaccin 80 à 90% tegen een ernstig ziekteverloop en deze effectiviteit houdt twee tot
drie maanden aan. De toevoeging van een vierde dosis versterkt deze bescherming met de tijd nog.
Het wordt kwetsbare personen, die nog niet op de uitnodiging voor een vierde dosis hebben
gereageerd en die meer dan vier maanden geleden voor het laatst werden gevaccineerd, sterk
aangeraden om zich bijkomend te laten vaccineren.
Degenen die hun vaccinatieschema (met 3 doses) nog niet hebben voltooid, wordt tevens aangeraden
om dit snel te doen om de immuniteit te boosten.
Ter herinnering: wie zich wil laten vaccineren tegen Covid-19 kan terecht in de vaccinatiecentra in
Molenbeek en Pacheco. Het is ook mogelijk om je te laten vaccineren in de praktijk van je 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 moet de
arts voor de betrokken persoon een aanvraag indienen via het Doctena platform. Vervolgens wordt
deze laatste gecontacteerd door de organisatie thuishulp die verantwoordelijk is voor de
thuisvaccinatie.
➔ 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.
Om kwetsbare personen te beschermen, zijn nog andere maatregelen voor iedereen aan te bevelen:
- draag een mondmasker in drukke en/of slecht geventileerde ruimten, zoals het openbaar
vervoer,
- beperk nauwe contacten als je je ziek voelt,
- laat je testen als je symptomen hebt die verband houden met Covid-19*,
- respecteer een quarantaine van 7 dagen en draag aansluitend nog 3 dagen een mondmasker als
je positief test,
- ventileer binnenruimten in huis, op het werk, op bijeenkomsten en ook in woonzorgcentra
voldoende.

Kwetsbare personen worden nog altijd aangeraden een FFP2-masker te dragen in het openbaar
vervoer en als zij in contact komen met meerdere personen. Ook in dokterspraktijken en apotheken
moeten maskers worden gedragen.
* Om het testen te vergemakkelijken, is het nog altijd mogelijk om de volgende digitale hulpmiddelen
te gebruiken:
- de zelfevaluatie tool, waarmee men via een eenvoudige onlinevragenlijst kan nagaan of een
coronavirustest zinvol is en waarmee men een code kan verkrijgen om een gratis afspraak te
maken in een Brussels testcentrum;
- het formulier positieve zelftest, waarmee personen die een positieve zelftest hebben
afgelegd, rechtstreeks en onmiddellijk een CTPC-code kunnen aanvragen voor een PCR-test.

Als je reisplannen hebt, informeer dan vooraf naar de Covid-19
inreisvoorwaarden in de landen van bestemming en doorreis.
__________________________________________________________________________________
Voor meer informatie m.b.t het Covid Dispositief: coronavirus.brussels. Voor meer actuele
informatie: Facebook, Twitter et Instagram.
Over de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) : De GGC speelt in het Brussels Gewest een fundamentele rol
op het gebied van gezondheid en persoonlijke bijstand. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de
begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd
tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, verzorgingsdiensten, opvangcentra, enz.) binnen deze sectoren.
De GGC omvat eveneens, binnen haar structuur, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst voor
gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

