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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp : De vaccinatiebereidheid van studenten van het Brussels Nederlandstalig 

hoger onderwijs 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Het vaccinatietempo is de laatste weken enorm opgeschroefd doordat er steeds meer vaccins 

beschikbaar zijn. Op moment van schrijven kunnen Brusselaars die dit jaar 46 worden, mensen 

met een uitnodiging en risicopatiënten via Bruvax een afspraak maken voor hun prik. 

Brusselaars die dit jaar 41 worden kunnen zich op de wachtlijst zetten. Het gaat snel en de 

leeftijdskloof met de andere gewesten wordt steeds groter.  

 

Op dit tempo zal het niet meer lang duren vooraleer ook studenten hun eerste prik krijgen. Het 

is daarom interessant om te weten hoe het gesteld is met de vaccinatiebereidheid bij de 

studenten van het Brussels Nederlandstalig hoger onderwijs. Uit een bevraging van Odisee en 

UGent bij 1.209 studenten van de Odisee-hogeschool blijkt dat maar 71 procent van hen zich 

wil laten vaccineren. Zowat 14 procent twijfelt en 15 procent zou waarschijnlijk weigeren om 

zich te laten vaccineren. Wie zich wil laten vaccineren, blijkt dat te doen vanuit een persoonlijke 

motivatie, en niet vanwege externe druk. 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Weten we waarom bijna drie op de tien studenten van de Odisee-hogeschool zich niet 

wil laten vaccineren? Spelen factoren zoals bijvoorbeeld berichtgeving op sociale media een 

rol? 

- Zijn er cijfers beschikbaar over de vaccinatiebereidheid bij studenten van de 

verschillende Nederlandstalige hogescholen en universiteiten in Brussel? Zo ja, hoe verhoudt 

het cijfer van 71 procent zich tot de bereidheid in de andere hogescholen en universiteiten? 

 

- Welke initiatieven worden er op dit moment genomen om de vaccinatiebereidheid bij 

de studenten in het Brussels Nederlandstalig hoger onderwijs te verhogen? Welke bijdrage 

levert de VGC? 

 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 


