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Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
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Onderwerp: vaccinatiecampagne 

 
De vaccinatiecampagne is op een cruciaal punt aanbeland. Over de principes is er weinig 

discussie. Minstens 70 % van de bevolking moet gevaccineerd worden. De groepen die het 

meest kwetsbaar zijn voor het virus moeten eerst aan bod komen. De vaccinatie is gratis voor 

elke burger. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om zo snel en zo efficiënt mogelijk 

zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Want ook daar is iedereen het over eens: het tempo 

van vaccineren moet naar omhoog. 

We zijn daarvoor afhankelijk van verschillende factoren. Uiteraard de leveringen en de 

distributie van de vaccins. Onze kennis over de beschermingsgraad van de verschillende 

vaccins. De uitrol, hoe we er in slagen deze enorme logistieke operatie in goede banen te 

leiden. De efficiëntie van onze communicatie. Slagen we erin alle doelgroepen te bereiken? Is 

het registreren en afspraken maken laagdrempelig genoeg? Hoe motiveren we de mensen om 

zich te laten vaccineren? 

De verschillende overheden in België spelen hun rol, vooral federaal en de gemeenschappen 

zijn hier aan zet. Bij een uiteenzetting van Brussels minister Alain Maron over de 

vaccinatietstrategie werd meermaals ook verwezen naar de VGC. Er is een nauwe 

samenwerking met het vaccinatieteam van de VGC, met name wanneer het gaat over 

sensibilisering en toeleiding.   

Het is in deze uitzonderlijke situatie, waarin het voor onze gezondheid maar ook voor het 

mentaal welzijn en onze economie zo cruciaal is dat we zo snel mogelijk vaccineren, essentieel 

dat alle overheden maximaal gemobiliseerd worden om hun expertise en mankracht in te 

zetten voor de vaccinatiecampagne. 

Ik had daarom graag inzicht gekregen in de inspanningen die de VGC levert. Ik zag alvast een 

oproep van de VGC naar vaccinatoren.  

Het lijkt erop dat de VGC vooral een taak heeft om mensen te informeren en om mensen 

praktisch bij te staan, via haar breed en laagdrempelig netwerk in.  

Het is momenteel in spanning afwachten hoe hoog de bereidwilligheid bij de bevolking zal zijn 

om zich te laten vaccineren. Signalen uit sommige Brusselse rusthuizen, waar een groot deel 

van het personeel een vaccin weigert, of de breed gedeelde antivaxsentimenten in buurland 

Frankrijk, moeten ons toch zeer waakzaam maken. Sommige mensen weigeren een vaccin 

uit angst of uit principe (laat de natuur haar werk doen). Er doet veel fakenews de ronde.  

Daarnaast begrijpen mensen soms gewoon niet waarover het gaat. Of vormt de taal een 

drempel. We weten dat in sommige huishoudens brieven van ‘officiële instanties’ ongeopend 

blijven uit vrees dat het facturen zijn. Sommige mensen  hebben geen pc om een afspraak te 

maken of geraken op eigen houtje niet naar een vaccinatiecentrum maar hebben niemand om 

hen te helpen.  

Er zijn ook verscheidene vragen gerezen met betrekking tot het gebruik van het Nederlands 

in de vaccinatiecentra. We begrijpen dat het onmogelijk is dat alle medewerkers, zorgverleners 

en dokters volledig tweetalig zijn. Maar het is wel belangrijk dat het onthaal tweetalig kan 

gebeuren en dat elkeen die dat wenst door een Nederlandstalige dokter of 

verpleger/verpleegster kan geholpen worden. Het is cruciaal dat je zeker met betrekking tot je 



 

gezondheid in Brussel in het Nederlands kan verder geholpen worden.  Op de website bleek 

er ook een probleem te zijn in de Nederlandse vertaling van de FAQ, maar dat werd gelukkig 

snel rechtgezet 

Mijn vragen  

- De Brusselse vaccinatiewerkgroep bestaat uit communicatiespecialisten van de 

Franse Gemeenschapscommissie, Iriscare, de diensten van het Verenigd College en 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Welke afspraken zijn er gemaakt en 

wat is de taakverdeling?  

- Welke bewustmakingscampagnes voert de VGC? Wordt hier ook ‘preventief’ te werk 

gegaan, door bijvoorbeeld nu al brede informatiecampagnes te lanceren naar de brede 

bevolking?  

- Wat doet de VGC om de targeting van specifieke groepen te verbeteren? Welke tools 

worden ingezet voor peer-to-peer-communicatie? Welke peers worden ingeschakeld? 

Worden Brusselse media ingeschakeld, zoals Bruzz of lokale media met een bereik bij 

specifieke doelgroepen? 

- De VGC heeft verschillende mogelijke partners om laagdrempelig informatie te 

verspreiden, om mensen te helpen met de verplaatsingen, het maken van afspraken, 

enzovoort (bv. lokale dienstencentra, Huizen voor Gezondheid, straathoekwerkers). 

Welke organisaties uit het VGC-netwerk worden ingeschakeld? 

- VGC organiseerde reeds informatiesessies naar personeel toe van onder andere 

Lokale Dienstencentra mbt de vaccinatiestrategie. Hoe was de opkomst bij deze 

infosessies? Wat waren veel voorkomende vragen?  

- Biedt de VGC hulp bij de mobiele vaccinatieteams?  

- Hoe kijkt de VGC mee toe op een kwaliteitsvolle dienstverlening in het Nederlands in 

de vaccinatiecentra en bij uitbreiding de testcentra en contacttracing? 

- Welke middelen zet de VGC in voor haar bijdrage aan de vaccinatiecampagne. Zijn 

deze afkomstig uit de toegekende Covidfondsen?  
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