
AGENDAPUNT 1. Mededeling van het College.- Volksgezondheid : "Wat met het 
vaccinatiecentrum te Ukkel ?" 

 
De burgemeester kondigt aan dat er op het grondgebied van Ukkel een vaccinatiecentrum 

zal komen, noodzakelijk aangezien Ukkel na Brussel-Stad de gemeente is met de grootste 
oppervlakte en met een derde van de bevolking ouder dan 65 jaar. Het college heeft verschillende 
locaties voorgesteld en de GGC heeft gekozen voor de meest relevante plek, nl. de voormalige site 
van Astra Zeneca (Egide Van Ophemstraat 110). Dit centrum zou op 12 april moeten openen maar 
om logistieke redenen (levering van vaccins) is er op dit vlak geen zekerheid. 
 
Elke burger ontvangt een vaccinatieoproep per post en ook via e-mail en sms indien deze gegevens 
beschikbaar zijn. Deze brief wordt verstuurd door de GGC op basis van informatie van de federale 
overheid. De financiering van deze operatie wordt verzekerd door de gemeente, die vervolgens 
terugbetaald wordt door de GGC. Er wordt nog gediscussieerd over vaccineren tijdens weekends: 
mocht dit centrum 6 dagen per week of 7 dagen per week draaien, met als streefdoel gemiddeld 
duizend gevaccineerden per dag via een structuur van 5 à 6 vaccinatieboxen. 
 

Schepen Hublet herinnert zich dat op 8 februari 2021 het coronavirus 106 miljoen mensen 
over de hele wereld heeft besmet en 2,5 miljoen doden heeft veroorzaakt. Het eerste geval in België 
dateert van 4 februari 2020. Vrijheidsbeperkingen moeten vanwege hun psychologische en 
economische impact in de tijd worden beperkt en in verhouding staan tot het gevaar dat ze 
bestrijden. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat het aantal ziekenhuisopnames sinds enkele 
dagen weer stijgt in de Brusselse ziekenhuizen, waarvan het personeel uitgeput is. Alles moet in het 
werk worden gesteld om te voorkomen dat ziekenhuizen genoodzaakt zijn weer "covid"-afdelingen 
te openen. Er is een groot ongenoegen bij de medische sector, ook bij artsen in opleiding, van wie 
een op drie overweegt dit beroep op te geven. 
 
Het vaccin is echter het wapen dat het virus zal verslaan. Maar voordat de bevolking wordt 
gevaccineerd, moeten de federale aanbevelingen (afstand, mondmasker, hygiëne) nauwgezet 
worden nageleefd om een derde golf te vermijden die voor sommigen voor de deur staat. 
 
De beschikbaarheid van vaccins is uiteraard cruciaal voor de uitroeiing van het virus en is zelfs 
belangrijker dan het aantal vaccinatiecentra. De gemeente komt niet tussen in de ontwikkeling van 
de vaccinatiestrategie die werd opgesteld op basis van aanbevelingen van federale en interfederale 
werkgroepen van de Hoge Gezondheidsraad op basis van medische adviezen. In de overtuiging dat 
iedereen toegang moet hebben tot een veilig, effectief en gratis vaccin neemt België deel aan de 
gecentraliseerde aankoop van de Europese Commissie, die voorbestellingen heeft gedaan bij 
verschillende vaccinfabrikanten. 
 
De bevolking zal niet de keuze hebben welk vaccin wordt gegeven omdat elk product waarschijnlijk 
bedoeld is voor een specifiek publiek, afhankelijk van de voor- en nadelen ervan. De vaccins die 
momenteel beschikbaar zijn (Pfizer, Moderna en Astra Zeneca) vereisen 2 doses, terwijl het vaccin 
van Johnson & Johnson (verkrijgbaar vanaf juni) slechts een dosis. De huidige fase 1A wordt gevolgd 
door fase 1B: 65-plussers, 18-65-jarigen met comorbiditeit en mensen met essentiële beroepen. Fase 
1B start op dezelfde dag voor de drie gewesten. Fase 2 betreft de rest van de bevolking. De 
communicatie verloopt via een algemeen callcenter dat vanaf morgen open is. 
 
Het vaccinatiecentrum van Ukkel zou ongeveer 25.000 vaccinaties per maand moeten kunnen 
uitvoeren. Het dagelijks beheer zal worden verzekerd door de gemeente, het Rode Kruis en de 
Europaziekenhuizen. De burgemeester heeft de opvordering ondertekend en het Rode Kruis zal de 
operationele en medische leiding op zich nemen. De gemeente zorgt voor de onderhandelingen met 
de eigenaar van het centrum en de locatiebezoeken met de DBDMH, de brandweer en de politie 



voor het onderdeel veiligheid en brandpreventie. De Europaziekenhuizen zullen optreden als 
ondersteunende kracht voor medische en paramedische diensten. 
 
De GGC zal een subsidievoorstel overmaken aan de gemeente, waarbij deze de kosten draagt van het 
vooraf gedefinieerde traject, met name voor de inrichting van het centrum en de bijdragen van de 
medisch partner en de operationele partner. De financiering zal evenredig zijn aan het aantal 
ingezette vaccinatieboxen (5 of 6 voor het centrum van Ukkel). De vaccins en de nodige apparatuur 
worden door de GGC ter beschikking gesteld van de centra. 
 

De h. Cools merkte op dat slechts 3.000 van de 11.000 ontvangers van de uitnodigingen voor 
het Heyzel-vaccinatiecentrum de moeite hadden genomen om te komen opdagen, aangezien de 
communicatie alleen via e-mail en sms had plaatsgevonden, en niet via de post. Hij is tevreden dat  
de Ukkelse inwoners ook een oproeping per post zullen ontvangen. Zullen de Ukkelaars vrij kunnen 
kiezen naar welk vaccinatiecentrum ze gaan? Hij is bereid om via een volgende schriftelijke vraag 
informatie te vragen over het toekomstige gebruik van de Astra Zeneca-site. 
 

De burgemeester wees erop dat de Astra Zeneca-site vrijwel leeg staat, over 
parkeergelegenheid beschikt, toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit en vlakbij het 
openbaar vervoer ligt. 
 

Schepen Hublet geeft aan dat de vaccinatiecentra van Vorst, Molenbeek, Schaarbeek en Sint-
Pieters-Woluwe open zouden moeten zijn rond 22 maart en de centra van Anderlecht, Ukkel, Sint-
Lambrechts-Woluwe en het militaire hospitaal rond half april. Deze 8 centra zullen worden 
toegevoegd aan die van Heyzel en de Pachecolaan, die al actief zijn. Onder deze verschillende centra 
zullen de inwoners van Ukkel het centrum kunnen kiezen waar ze zich willen laten vaccineren. 


