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

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

 

Onderwerp: De 'eindsprint' in vaccinaties 
___________________________________________________________________________ 

 

Een Brusselaar die een vaccin wil, heeft dat ondertussen eenvoudig kunnen krijgen. Toch ligt 

de Brusselse vaccinatiegraad sterk lager dan in de naburige gewesten. Sommige Brusselaars 

zien het nut niet in van vaccinatie. Er is ook echte weerstand tegen vaccinatie.  

 

De te lage vaccinatiegraad zet een rem op onze stad. Kinderen moeten thuisblijven door 

quarantaines, ziekenhuizen stellen opnieuw niet-dringende zorg uit, de economie blijft 

noodgedwongen op een lager pitje draaien, het risico om besmet te worden blijft te groot met 

alle stress en gezondheidsrisico's vandien. 

 

Het is nodig de laatste twijfelaars over de streep te trekken. Daar heeft zeker ook de VGC een 

rol in te spelen. We hebben hier al eerder de inspanningen van de VGC besproken. Ze zorgde 

voor vertalingen, promotiemateriaal en werkte samen met lokale vzw’s en organisaties. Maar 

om de laatste mensen te overtuigen is er wellicht ook een andere aanpak nodig.  

De troef van de VGC is dat in de hele stad aanwezig is, met een fijnmazig netwerk van 

dienstverlening op verschillende vlakken.  

 

Mijn vragen: 

 

- Welke extra inspanningen heeft de VGC geleverd sinds de zomer om de laatste 

twijfelaars over de streep te trekken? Op welke doelgroepen concentreert de VGC en haar 

netwerk zich in deze fase van de vaccinaties? kan u er enkele concrete nieuwe initiatieven 

uitlichten?  

 

Ik hoorde ondertussen over verschillende Nederlandstalige crèches waar een verzorger uitviel 

wegens corona en er kinderen niet konden worden opgevangen. 

 

In welke dienstverlening van de VGC zijn er problemen opgedoken door uitval van personeel 

wegens niet gevaccineerd? Heeft u hier cijfers van? Hoeveel crèchegroepen of schoolklassen 

zijn bijvoorbeeld al in quarantaine moeten gaan? Heeft u een zicht op de vaccinatiegraad bij 

personeel dat veel met kinderen of met kwetsbare doelgroepen werkt, zoals in de voor- en 

naschoolse opvang, de crèches, de lokale dienstencentra…? 

 

Maar een kwart van alle Brusselse 12- tot 17-jarigen is gevaccineerd. Ook via de scholen wordt 

vanaf september gevaccineerd, door in groep naar een centrum of een vaccinatiebus te gaan, 

of door zelfs ter plaatse een vaccinatiepost in te richten. 

 

Kan er geduid worden op welke wijze de VGC bij deze oefening betrokken is en wat de stand 

van zaken is: hoeveel scholen zijn betrokken, hoeveel vaccinaties werden al op deze wijze 

toegediend? 

 

 

Els Rochette 


