Meldt u zich dit jaar ook
aan voor de griepprik?
U kunt een belangrijke rol spelen bij het
voorkomen van een griepgolf
binnen uw organisatie!

Vragen en antwoorden over influenza (griep) en de griepprik
Wat is een verkoudheid?
Een verkoudheid is geen griep. Een verkoudheid is een virusinfectie met een mild beloop en in het
algemeen geen complicaties. De klachten bij een verkoudheid kunnen zijn: een loopneus, keelpijn,
hoesten, lichte temperatuursverhoging, soms ziek voelen, hoofdpijn en spierpijn. Soms wordt dit
foutief een ‘griepje’ genoemd.

Wat is griep (influenza)?
Echte influenza komt veel minder vaak voor dan een verkoudheid en verschilt o.a. in het juist
plotseling opkomen van de symptomen zoals hoge koorts (>38°C) in combinatie met rillingen,
spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, echt ziek voelen (malaise), misselijkheid en braken, een droge
hoest, pijn in de borstholte, en erge vermoeidheid waardoor je bedgedwongen wordt. In het geval
van een echte griep kunnen ernstige complicaties zoals longontsteking, middenoorontsteking,
ontsteking van de hartspier of neurologische complicaties ontstaan.

Wanneer is de kans op influenza aanwezig?
Uitbraken van influenza (griep) zijn er jaarlijks en zijn meestal in het koude seizoen. De
griepuitbraken zijn meestal met 1 of 2 pieken, in het algemeen tussen december en maart. Ten
zuiden van de evenaar, bijvoorbeeld in Zuid Amerika, is het griepseizoen van april tot september.
Bij reizigersvaccinatie dient hier rekening mee gehouden te worden. Influenza (griep) wordt
overgebracht door kleine druppeltjes en door niezen, hoesten en praten. Indirecte transmissie is
mogelijk door oppervlaktes (bijvoorbeeld deurknoppen) die door een besmet persoon zijn
aangeraakt. Zelfs het schudden van een hand kan griep overbrengen. De tijd tussen het
overbrengen en het uitbreken van de ziekte duurt 1-7 dagen. Geïnfecteerde mensen zijn al
besmettelijk vanaf 2 dagen voor tot 5 dagen nadat de symptomen verschijnen.

Wat is een influenza epidemie?
Een epidemie is een situatie waarbij veel mensen in een land of regio geïnfecteerd zijn met één en
dezelfde verwekker. Wereldwijd is 5-20% van de bevolking besmet met influenza.

Wat is een grieppandemie?
Een grieppandemie is een wereldwijde en massale uitbraak van influenza. Tijdens de ‘Spaanse
griep’ van 1918 zijn er ongeveer 50 miljoen mensen gestorven, waarvan ongeveer 28.000
Nederlanders. Verdere griepepidemieën waren bijvoorbeeld in 1957 de ‘Aziatische griep’; in 1968
de ‘Hong Kong’ griep; in 1977 de ‘Chinese vogelgriep’ en in 2009 de ‘Mexicaanse griep’. Een
influenzapandemie is steeds met een nieuwe variant van het griepvirus en is overgebracht van
persoon tot persoon.

Is influenza gevaarlijk?
Een gewone verkoudheid is in het algemeen een onschadelijke aandoening, influenza kan
daarentegen erg gevaarlijk zijn. Speciaal mensen met een verzwakt immuunstelsel, chronische
zieken, ouderen boven de 60 jaar en alle anderen die een indicatie hebben voor een
griepvaccinatie, hebben een verhoogd risico op complicaties. Maar ook mensen die niet tot de
risicogroep behoren kunnen ernstig ziek worden. Elk jaar sterven er in Nederland toch nog
mensen aan influenza en/of complicaties van influenza.

Waarom vaccineren?
Voorzorg is beter dan genezen. Het is de meest kosteneffectieve en simpele manier om influenza
te voorkomen en om de complicatiegraad te verlagen. Werkt u in de zorgbranche? Dan is het zeer
wenselijk om u te laten vaccineren! Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf maar ook
mensen met een verhoogd risico om je heen.

Ik heb een gezonde levensstijl, is dat niet genoeg om me te beschermen tegen
influenza?
Nee! Een gezonde levensstijl heeft een positieve invloed op je afweer, maar is niet voldoende om
je (en zeker in aanwezigheid van risicofactoren) te beschermen tegen influenza. Het meest
effectieve om je te beschermen tegen influenza is een griepvaccinatie.

Wanneer moet je je laten vaccineren tegen influenza?
Jaarlijks in de herfst en het liefst van half oktober tot begin november. De bescherming begint na
2 weken en duurt 6 tot 12 maanden. Het griepvirus verandert van jaar tot jaar. Daarom wordt
jaarlijks de samenstelling van het griep vaccin gewijzigd en dient u de vaccinatie jaarlijks te
herhalen.

Hoe goed is de bescherming die geboden wordt door een griepvaccinatie?
Als er een goede overeenkomst is tussen het circulerende influenzavirus en het voorspelde
influenzavirus dat in het vaccin is verwerkt, biedt een griepvaccinatie in 90% van de gevallen
bescherming. Bij oudere mensen en bij een immuunstoornis kan de beschermingsgraad lager zijn.

Welke bijwerkingen zijn waarschijnlijk van de griepvaccinatie?
De moderne, hooggezuiverde influenzavaccinaties worden aanmerkelijk beter verdragen dan de
oudere hele virusvaccins. Locale bijwerkingen kunnen pijn op de injectieplaats en roodheid rond
de injectieplaats zijn. Algehele klachten treden zeer zelden op en verdwijnen snel. De
virusfragmenten waar het vaccin van gemaakt is kunnen geen influenza veroorzaken.

Wie moeten/mogen er gevaccineerd worden met de griepprik?
De griepprik wordt gratis aangeboden aan kinderen en volwassenen die extra risico lopen om
ernstig ziek te worden door griep en aan iedereen die het risico op het krijgen van griep d.m.v. een
griepprik wenst te verkleinen c.q. uit te sluiten.

Wanneer dient er niet te worden gevaccineerd tegen influenza?
De vaccinatie tegen influenza dient niet te worden gegeven bij koorts hoger dan 38°C of ernstige
ziekte. Ook kinderen onder de 6 maanden dienen niet gevaccineerd te worden. Bij ernstige allergie
tegen een van de componenten dient de vaccinatie heroverwogen te worden.

Wilt u meer informatie?
Bel ons op 010 - 437 44 57 of mail naar info@griepvaccinatie.nl.

www.griepvaccinatie.nl

