Stap 3
Vaccinatiecentrum

BRUVAX,

Kies een vaccinatiecentrum*

u bent een deel
van de oplossing

1
Gegevens
NISS/BIS-nummer* | Rijksregisternummer*

Stap 4
Voornaam*

U bent op de wachtlijst ingeschreven.
Achternaam*

Het vaccinatiecentrum-team zal u bellen om een afspraak vast te leggen als er
een plaats vrijkomt of als er vaccin-overschotten zijn. U krijgt geen
bevestigingsmail na inschrijving op de wachtlijst.

E-mailadres

U bent nu ingeschreven op de wachtlijst.
U moet nog wachten op het telefoontje
van het centrum van uw keuze

Mobiel/vaste lijn nummer*

2

* Verplichte velden

1 - Vul alle velden in
2 - Klik op « Sturen»
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Stap 2
Keuze van het vaccinatiecentrum
Ga naar
https://bruvax.brussels.doctena.be/nl

1
Locatie

Stap 1

Sint-Pieters-Woluwe

Inschrijven op BRUVAX

Drève des Shetlands 15 Shetlander Dreef - 1150 WoluwéSaint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe

Heizel
Personen die een afspraak kunnen maken:
Personen woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beschrijving

Sint-Pieters-Woluwe

Met een uitnodiging tot vaccinatie
Risicopatiënten (comorbiditeiten)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 36 van de
MIVB (halte Manoir d’Anjou), of buslijnen 544, 547, 548,
555 of 556 van De Lijn (halte Mater Dei).

Schaarbeek

Personen die zich kunnen inschrijven op de wachtlijst:

Fasen:

Personen woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vorst
Momenteel kunt u de vaccinatie niet boeken, maar u kan
zich wel op de wachtlijst inschrijven.

INSZ-nummer (zonder punten, streepjes, spaties) | Rijksregisternummer*

1

11 cijfers*

Sint-Lambrechts-Woluwe

Postcode van domicilie*

2
3
4

2

Schrijf me in op de wachtlijst

Ukkel

Ik verklaar op erewoord dat ik behoor tot de groep mensen die tot de
huidige categorieën / fasen van vaccinatie behoren en waarvan bevestigd
werd dat ze een vaccin tegen COVID-19 ontvangen.

Ga verder

1 - Voer uw rijksregisternummer in
2 - Voer uw postcode in
3 - Vink het vierkantje aan
4 - Klik op de knop « Ga verder » en ga naar stap 2

Militair Hospitaal

1 - Kies het centrum dat het
dichtst bij uw woonplaats ligt

Dit veld toont u het adres van
het centrum dat u gekozen hebt
2 - Klik op de knop om u toe te
voegen aan de wachtlijst

