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Mondelinge vraag van de h. Hayette: Vaccinatie. 

 
De h. Hayette geeft aan dat de vaccinering in Ukkel in de komende weken zal starten. De Belgische 

staatsstructuur zorgt voor moeilijkheden omwille van de bevoegdheden: gezondheid (gemeenschappen), 
vaccinering (gewesten) en aankoop van vaccins (federale staat). Heeft het college een specifieke communicatie 
voorzien voor Ukkelse gezondheidsmedewerkers, senioren die niet in rusthuizen verblijven en kwetsbare 
inwoners? Hangt de communicatie voor de kwetsbare inwoners af van de gemeente of het OCMW? 

 
Omwille van de logistiek moeten er keuzes gemaakt worden in de bevolkingsgroepen die gevaccineerd 

zullen worden. Is dit de verantwoordelijkheid van de federale staat of het gewest? Zal de gemeente hierover 
geraadpleegd worden? Heeft het college vaccinatiecentra voorzien en infocampagnes om de bevolking aan te 
moedigen zich te laten vaccineren? 

 
Schepen Hublet verwijst naar de algemene beleidsverklaring waarin de meerderheid zich ertoe heeft 

verbonden de bevolking te sensibiliseren rond gezondheid en ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg 
voor senioren, alleenstaanden en kwetsbare inwoners te verminderen. Sinds het begin van de crisis zet het 
college zich hiervoor in en de vaccinatiecampagne volgt deze lijn. 

 
De campagne zal officieel starten op 9 januari. Pfizer zal ± 100.000 dosissen leveren van het vaccin dat 

twee inentingen vereist. De EG heeft meer dan 2 miljard euro voorzien om privélabo’s te financieren. Er werden 
contracten afgesloten met 6 labo’s om al 1,9 miljard dosissen te bestellen die onder de EU-lidstaten verdeeld 
zullen worden. Het Europees Geneesmiddelenbureau onderzoekt momenteel de eerste aanvragen om op de 
markt te mogen brengen. De federale regering wil graag komen tot een vaccinatiegraad van 70% van de bevolking 
om groepsimmuniteit te verzekeren. 

 
Sciensano en het Federaal Geneesmiddelenagentschap hebben strikt toezicht voorzien om eventuele 

bijwerkingen te kunnen opsporen. Er is ook een task force met wetenschappers, crisismanagers en 
vertegenwoordigers van beroepsorganisatie die zal bijdragen aan de coördinatie van het volledige programma. 
De GGC is belast met de vaccinatiestrategie in Brussel.  

 
De eerste fase van de vaccinatiecampagne start begin januari - misschien al op 27 december - en richt zich 

op senioren in rust- en verzorgingstehuizen en gezondheidsmedewerkers. Daarna komen de 65-plussers en 45-
plussers met comorbiditeit aan de beurt. Nadien zal de rest van de bevolking uitgenodigd worden om zich te laten 
inenten vanaf begin mei. Dit hangt uiteraard af van de leveringsmogelijkheden van het vaccin. De gemeentes 
werden niet geraadpleegd m.b.t. de keuze van te vaccineren personen in de verschillende fases en er zijn ook 
geen instructies over de eventuele rol van de OCMW’s hierin.  

 
De vaccinering zal uitgevoerd worden door artsen in de voornaamste Brusselse ziekenhuizen en in 

vaccinatiecentra. Net zoals andere gemeentes kan Ukkel gevraagd worden om infrastructuur ter beschikking te 
stellen. Tijdens fase 1 kan gedecentraliseerd gewerkt worden in de tehuizen, medische kabinetten of mobiele 
bussen. De gemeente zal meewerken aan communicatiecampagnes met de hulp van de GGC en men zal 
doelgericht werken. Om 70% te bereiken zouden personen met cognitieve problemen ook aangemoedigd moeten 
worden om zich te laten vaccineren, wat niet evident is. Voor personen die zelf niet kunnen beslissen omwille van 
mentale problemen kan de familie en de huisarts beslissen om al dan niet te vaccineren. 

 
Er moet ook rekening gehouden worden met de zware last voor het medisch personeel dat sinds het 

begin van de crisis onder grote druk staat. 
 
Hij lijkt erop dat senioren het meest bereid lijken te zijn om zich te laten vaccineren. De meeste 

tegenstand zou te vinden zijn bij jongeren en in de leeftijdscategorie 30-50 jaar. 
 
De h. Hayette vraagt het college om sneller te communiceren indien dit vereist is. 
 


