
Geachte mevrouw, geachte heer,

Om bescherming te bieden tegen een mogelijke besmettingsgolf komende winter, heeft de Interministeriële
Conferentie (IMC) Volksgezondheid op basis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en de
Taskforce Vaccinatie besloten om vanaf begin september een COVID-19-herfstbooster aan te bieden.

Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat de doeltreffendheid van de COVID-19-vaccins in de loop
van de tijd afneemt, vooral bij de meest kwetsbare personen. De immuniteit op peil houden is dus uiterst be-
langrijk om ernstige gezondheidsproblemen of een eventuele ziekenhuisopname door COVID-19 te voorkomen.

Deze vaccinatiecampagne zal ook helpen om het aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 te beperken en
de druk op de ziekenhuizen te verminderen zodat de continuïteit van de gezondheidszorg gewaarborgd blijft
en we – niet onbelangrijk – daarnaast ook nog een “normaal” sociaal, cultureel en economisch leven kunnen
leiden. Risicogroepen krijgen voorrang voor het verkrijgen van deze booster.

Om die redenen en op basis van de laatste aanbevelingen inzake vaccinatie, worden personen vanaf 65 jaar
en ouder en personen vanaf 50 jaar met verhoogd risico (omwille van tabak- of alcoholgebruik, obesitas,…)
en personen vanaf 18 jaar met onderliggende aandoeningen (zoals kanker, hart- en vaatziekten, adem-
halingsziekten en luchtwegaandoeningen, diabetes, …) uitgenodigd voor het verkrijgen van een booster-
vaccin en dit zodra mogelijk na een tijdsinterval van minstens drie maanden na hun laatste dosis.

Op de keerzijde van deze brief vindt u alle praktische en nuttige informatie m.b.t deze vaccinatie en over het
maken van een afspraak hiervoor. Deze vaccinatie is gratis en niet verplicht.

Verder blijven andere individuele en collectieve beschermingsmaatregelen sterk aanbevolen: handhygiëne,
een mond-neusmasker dragen op drukke plaatsen, binnenruimtes verluchten, enz. Bij symptomen blijven een
test en quarantaine verplicht.

Vriendelijke groeten,

Dr. Nicolas Ledent
ARTS-GEZONDHEIDSINSPECTEUR
DIENSTEN VAN HET VERENIGD COLLEGE - GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Vanaf 05.09.2022 zal deze brief in
verschillende andere talen beschikbaar zijn:
As from 05/09/2022, this letter will be
available in several other languages:
coronavirus.brussels/traductions

UITNODIGING VACCINATIE
COVID-19-HERFSTBOOSTER

Nicolas Ledent

We gebruiken uw persoonsgegevens om u uit te nodigen voor een vaccinatie tegen COVID-19. De gegevensverwerking wordt geregeld
in het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap,
de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschaps-
commissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19. Meer informatie vindt u hier:
https://covidvaccin.doclr.be/privacy/nl of is te verkrijgen via ons call center, bereikbaar op het nummer 02 214 19 19.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Belliardstraat 71 bus 1, 1040 Brussel



Waar kan ik deze boosterdosis krijgen (vanaf 12 september!)

• In een vaccinatiecentrum (Pacheco, Molenbeek, Vorst, Sint-Pieters-Woluwe)
• In bepaalde medische huizen en medische centra
• In apotheken deelnemend aan de vaccinatiecampagne
• In praktijken van huisartsen deelnemend aan de vaccinatiecampagne

Een lijst met vaccinatiepunten en hun openingstijden vindt u op https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-
covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/

- Bedlegerige personen kunnen contact opnemen met hun huisarts om een vaccinatie aan huis in te
plannen.

- Rusthuisbewoners worden door hun rusthuis op de hoogte gebracht van de vaccinatieprocedure.
- Zorgpersoneel kan zich desgewenst laten vaccineren in de collectiviteit waar men werkt, indien dit

wordt voorzien.

Moet ik een afspraak maken?

• Van 12/09 tot 30/09/22 is een afspraak vereist bij een vaccinatiecentrum, huisarts, apotheek, enz.
• Vanaf 01/10/22 kan u zich ook aanbieden zonder afspraak, maar dit uitsluitend in de vaccinatiecentra.

Gebruik uw rijksregisternummer (of uw NIS - of BIS nummer) om een afspraak te maken:
- via het reservatieplatform https://bruvax.brussels.doctena.be
- via het callcenter op 02 214 19 19.

U ontvangt een bevestigingsmail of -sms.

Welke documenten moet ik meebrengen?

• Uw identiteitskaart
• Uw uitnodiging
• Het bewijs van uw laatst toegediende dosis (vaccinatiekaart, papieren vaccinatiecertificaat, CovidSafe-app,

mijngezondheid.belgie.be, enz.)

Met welke praktische informatie moet ik rekening houden?

• Neem voldoende tijd en denk eraan dat u na de vaccinatie nog vijftien minuten wachttijd heeft ter observatie.
• Draag een mond-neusmasker.
• Stel uw afspraak uit als u symptomen vertoont van COVID-19 of als u zich ziek voelt. Als u positief getest

hebt op COVID-19, mag u zich ten vroegste 14 dagen nadat u het positieve testresultaat hebt ontvangen
laten vaccineren en op voorwaarde dat u geen symptomen meer heeft.

Hoe kom ik op mijn vaccinatielocatie?

Dankzij de MIVB kan u gratis met de tram, metro of bus naar het vaccinatiecentrum. Als u daarvan gebruik wil
maken, dient u dit te vermelden wanneer u een afspraak maakt via Bru-Vax of het callcenter.
Sommige ziekenfondsen bieden vervoer aan voor personen met beperkte mobiliteit. Daarnaast bieden sommige
gemeenten vervoer aan voor senioren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het callcenter via 02 214 19 19.
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