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Apenpokken: tweede vaccindosis nu mogelijk in Brussel 

voor wie de eerste dosis in het buitenland kreeg  

 

Naar aanleiding van de beslissing van de Risk Management Group (RMG) om de criteria om in 

aanmerking te komen voor preventieve vaccinatie tegen apenpokken te verruimen, zorgde de GGC 

voor de implementatie van die nieuwe criteria in Brussel. Wie de eerste dosis van het vaccin tegen 

apenpokken in het buitenland kreeg, kan vanaf vandaag donderdag 24 november een tweede 

dosis krijgen in het vaccinatiecentrum Pacheco of in een van de vier ziekenhuizen die tegen 

apenpokken vaccineren. 

 Concreet verruimde de RMG de criteria om in aanmerking te komen met de volgende twee punten: 

- mensen die kunnen aantonen dat ze een eerste vaccindosis hebben gekregen in het buitenland, 

kunnen voortaan de tweede dosis krijgen; 

- mannen die seks hebben met verschillende mannen en die geboren zijn voor 1976 (en normaal 

gezien al gevaccineerd zijn tegen pokken) kunnen vanaf nu preventief een enkele vaccindosis 

krijgen. 

Die preventieve vaccinatie vindt plaats in het vaccinatiecentrum Pacheco - tot en met zaterdag 17 

december - en in een van de volgende vier ziekenhuizen: 

- UMC Sint-Pieter 

- Cliniques universitaires Saint-Luc 

- Erasmusziekenhuis 

- UZ Brussel 

 

Meer info:  

France Dammel, woordvoerder van de GGC: 0494 50 88 98 
Simon Vandamme, woordvoerder van de Brusselse minister van Gezondheid, Alain Maron: 0479 66 
03 23 
 

Over de GGC: De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt een cruciale rol in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen. Ze is bevoegd voor personen (de Brusselaars en iedereen die 

in Brussel gebruikmaakt van de diensten van instellingen voor gezondheid en bijstand aan personen) en voor meer dan 

driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW’s, diensten voor zorg en opvang, enz.) in die 

sectoren. De GGC omvat ook het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst die zich toelegt op gezondheid 

en bijstand aan personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

https://www.ccc-ggc.brussels/nl

