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Vaccin tegen omikronsubtypes BA-4 en BA-5 beschikbaar 

vanaf vrijdag 14 oktober in Brussel 

 

Een nieuw type vaccins tegen COVID-19 werd vorige week in België geleverd. Het gaat om vaccins 

tegen de subtypes BA-4 en BA-5 van de omikronvariant. De vaccins zijn vanaf vrijdag 14 oktober 

beschikbaar in de vier Brusselse vaccinatiecentra1. Het vaccin tegen omikronsubtype BA-1 dat 

momenteel nog wordt gebruikt, is echter ook zeer doeltreffend tegen de subtypes BA-4 en BA-5 

die nu dominant zijn in ons land. Het voornaamste is dus dat mensen zich nu laten vaccineren. Het 

type vaccin is minder belangrijk, want ze zijn allebei effectief. Het is daarom sterk aan te raden 

zich nu te laten vaccineren, wetende dat de piek van de epidemie in de tweede helft van oktober 

wordt verwacht en dat het vaccin minstens tien dagen nodig heeft om een doeltreffende 

bescherming te bieden. 

Net als in de buurlanden, stijgen de epidemiologische cijfers ook in ons land. In Brussel stijgt het 

aantal ziekenhuisopnames sterk. In één week tijd is het dagelijks gemiddelde van mensen die de 

afgelopen zeven dagen in het ziekenhuis zijn opgenomen, gestegen van 161 naar 215, hetzij een 

stijging met 34%. Deze stijging zal zich voortzetten, want de piek wordt pas in de tweede helft van 

oktober verwacht. 

Om ernstige vormen van de ziekte en ziekenhuisopnames tegen te gaan, moedigen de autoriteiten 

de kwetsbare bevolking (personen vanaf 65 jaar, personen vanaf 50 jaar met risicofactoren, 

personen met verminderde immuniteit) aan om meteen hun boosterdosis te halen. 

Zorgprofessionals krijgen hetzelfde advies, om zichzelf, hun familie en hun patiënten te beschermen. 

Mensen kunnen zich met of zonder afspraak in de vier Brusselse vaccinatiecentra laten vaccineren. 

Vanaf vrijdag 14 oktober bieden ze het vaccin tegen de omikronsubtypes BA-4 en BA-5 aan. Ook de 

eerste lijn (huisartsen, medische huizen en centra, thuisverpleegkundigen, apotheken) neemt actief 

deel aan de vaccinatiecampagne. Het nieuwe vaccin zal ook daar geleidelijk worden ingezet.   

" Tijdens de eerste vier weken van de campagne zijn al 55.690 boosterdoses toegediend. Ik nodig al 

degenen die dat wensen uit om niet te wachten en hun bescherming snel te verlengen, vooral voor 

mensen in een risicogroep. Omdat ze even effectief zijn, maakt het niet uit welke van de twee 

vaccins je krijgt. Belangrijk is dat zo veel mogelijk Brusselaars zich zo snel mogelijk laten vaccineren, 

zodat ze beschermd zijn voor de piek", raadt de Brusselse minister van Volksgezondheid, Alain 

Maron, aan.  

 

Tot slot herinneren we eraan dat wie wenst vanaf zaterdag 15 oktober een dubbele vaccinatie tegen 

 
1 Pacheco, Vorst, Molenbeek, St-Pieters-Woluwe 



 
 

COVID-19 en de griep kan krijgen in de vier vaccinatiecentra. Geïnteresseerden moeten wel zelf hun 

griepvaccin meenemen dat ze bij een apotheek hebben gehaald. 

 

 

Meer info:  

France Dammel, woordvoerder van de GGC: 0494 50 88 98 
Simon Vandamme, woordvoerder van de Brusselse minister van Gezondheid, Alain Maron: 0479 66 
03 23 
 

Over de GGC: De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt een cruciale rol in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen. Ze is bevoegd voor personen (de Brusselaars en iedereen die 

in Brussel gebruikmaakt van de diensten van instellingen voor gezondheid en bijstand aan personen) en voor meer dan 

driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW’s, diensten voor zorg en opvang, enz.) in die 

sectoren. De GGC omvat ook het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst die zich toelegt op gezondheid 

en bijstand aan personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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