de feiten en fabels

Die prik
heeft toch
geen
zin
©
Of wel?
Over het nut en de noodzaak van de
griepprik zijn de meningen verdeeld. Ook
bestaan er nogal wat misverstanden over de
prik. Wij scheiden de feiten van de fabels.
Tekst Astrid Telkamp

Ongeveer 6 miljoen mensen in
Nederland krijgen een uitnodiging
om de griepprik te halen. In 2016
haalden ongeveer 3 miljoen
mensen daadwerkelijk die prik.
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Heb je een
kippeneieiwitallergie?
Overleg dan even
met je arts.

1 De griepprik
is alleen voor oudere
mensen

fabel
De griepprik is bedoeld voor
iedereen die meer risico
loopt ernstig ziek te worden
door griep. Dit zijn niet alleen personen van 60 jaar en
ouder, maar ook mensen
met een medische aandoening zoals een longziekte,
hartziekte, diabetes of een
nieraandoening en mensen
die door ziekte of behandeling weinig weerstand hebben. Zij kunnen ernstige
complicaties krijgen door
griep. In het najaar valt bij
hen een uitnodiging op de
mat om zich gratis te laten
vaccineren. De griepprik is
overigens niet verplicht.

IN GRIEPSEIZOEN 2017/2018 ZIJN
IN HET AFGELOPEN GRIEPSEIZOEN
NAAR SCHATTING 9500 MENSEN AAN KREGEN ONGEVEER 900.000
OF MEDE DOOR GRIEP OVERLEDEN.
MENSEN GRIEP.

griepprik
3 De griepprik is
onnodig; hoe erg is
zo’n griepje nou?

fabel

2 Wie niet bij de
doelgroep van de
griepprik hoort,
kan geen griepprik
krijgen

fabel
In principe kan iedereen de
griepprik halen, maar alleen
voor de doelgroep wordt die
betaald uit het Rijksvaccinatieprogramma. Met een recept van de huisarts is het
vaccin te koop bij de apotheek, waarna de huisarts
de prik geeft. Soms biedt
een werkgever de griepprik
aan en soms vergoedt de
zorgverzekeraar hem.
Kinderen jonger dan
6 maanden mogen niet gevaccineerd worden met de
griepprik. En wie koorts
heeft, een stootkuur prednison of andere medicijnen
gebruikt die het immuunsysteem onderdrukken, kan het
halen van de prik beter uitstellen. Ben je allergisch voor
een van de bestanddelen van
de griepprik, bijvoorbeeld
voor kippenei-eiwit, dan
kun je het
best
overleggen met
je huisarts.

©

Een beetje snotteren en je
beroerd voelen bestempelen
velen als griep, maar dat is in
de meeste gevallen een gewone verkoudheid. Griep
(influenza) gaat gepaard met
hoge koorts, koude rillingen,
hoofdpijn en spierpijn, waardoor je niets liever wilt dan in
bed liggen. Dat is vervelend,
maar in de meeste gevallen
onschuldig. Voor de eerder
genoemde groepen kan
griep echter wel ernstige
gevolgen hebben. Naar
schatting overlijden in Nederland elk jaar enkele duizenden mensen als gevolg
van griep.

4 Na inenting kun je
alsnog griep krijgen

feit
De griepprik beschermt niet
100% tegen griep, maar verkleint de kans erop. Als je toch
griep krijgt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Na
vaccinatie duurt het ongeveer
twee weken voordat het lichaam voldoende afweerstoffen heeft gemaakt om
bescherming te geven. Word
je binnen die twee weken
besmet, dan bestaat de kans
dat je toch griep krijgt. Ook
werkt de griepprik minder

60%

goed als het eigen afweersysteem niet goed werkt. Of je
wordt besmet met een griepvirus dat niet in het vaccin zit.
De griepprik bestaat uit kleine deeltjes van verschillende
soorten griepvirussen waarvan deskundigen voorspellen
dat ze dat seizoen actief zullen zijn. Tegen griepvirussen
die niet in het vaccin zitten,
geeft de prik geen of beperkte bescherming. Krijg je ondanks de griepprik toch griep,
dan verloopt deze dankzij de
prik over het algemeen wel
milder. Daarnaast zijn de verwachtingen vaak te hoog
gespannen en wordt soms
gedacht dat de griepprik ook
beschermt tegen bacteriële
infecties en andere virusinfecties dan griep. Ook spreekt
men al snel over ‘een griepje’
terwijl het een verkoudheid
of buikgriep is. En daar helpt
de griepprik niet tegen.

5 De griepprik kan
bijwerkingen geven

feit
Soms kan de arm waarin is
geprikt een of twee dagen
pijnlijk of dik zijn. Ook hebben sommigen de dag na de
prik hoofdpijn, spierpijn,
weinig energie en/of lichte
koorts. Dit komt vooral voor
bij kinderen die nog niet
eerder griep of een griepprik
hebben gehad.

Vaccinatie ver
mindert de kans
om griep te krijgen
met circa 60%. Bij oudere mensen
vermindert die kans met 30 tot 70%.

6 De griepprik moet
elk jaar opnieuw
gehaald worden

feit
Omdat elk winterseizoen
andere virussen rondgaan,
heeft het vaccin elk jaar een
andere samenstelling. Verder biedt de prik ongeveer
een half jaar bescherming,
waardoor die van vorig jaar
niet meer werkt. De beste
tijd om de prik te halen is
tussen half oktober en half
november.

7 Van de griepprik
krijg je griep

fabel
De griepvirussen in de griepprik zijn dood en onschadelijk, dus daar kun je geen
griep van krijgen. Sommigen
voelen zich een paar dagen
na de prik niet zo lekker.
Wees gerust: dat is geen
griep, maar een reactie van
het lichaam op de inenting. ■
OM TERUG TE LEZEN

gezondgids.nl/archief
‘Dossier griep’

ER IS SPRAKE VAN EEN GRIEPEPIDEMIE ALS
GEDURENDE 2 WEKEN 51 OF MEER PERSONEN
PER 100.000 INWONERS GRIEP HEBBEN.
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Lees je de Gezondgids Nieuwsbri

al?

Meer gezondheidstips
in je mailbox
Meer dan 15.000 mensen ontvangen elke maand de gratis
Gezondgids Nieuwsbrief. En daar komen steeds meer lezers bij.
Heb jij je al ingeschreven?

Wat is de
nieuwsbrief?
De Gezondgids Nieuwsbrief
is een gratis maandelijkse
e-mail nieuwsbrief. Elke
maand brengen we:

Eerdere onderwerpen
in de nieuwsbrief

1
Nieuws en achtergronden
over actuele ontwikkelingen
op het gebied van gezondheid,
zorg en voeding.

VERZADIGD VET
Het nieuws haalde alle kranten:
verzadigd vet is zo slecht nog
niet. Het Voedingscentrum
relativeerde dit en wij maakten op
onze website een pagina met de
beste adviezen over vet in eten.

2
De beste tips en adviezen
om je gezondheid te
behouden of te verbeteren.

3
Speciale en voordelige
aanbiedingen

De laatste
nieuwsbrief nog
niet gelezen?
Ga naar gezondgids.nl
en klik onderaan
de pagina op de link
‘Gezondgids nieuwsbrief’
om hem te lezen.
Meld je aan op
gezondgids.nl/nieuwsbrief

VOEDINGSAPPS
Er zijn allerlei apps over voeding.
Bijvoorbeeld om bij te houden
hoeveel calorieën je binnenkrijgt,
maar ook apps over E-nummers,
en apps die je helpen gezonder te
kiezen in de supermarkt. Welke
zijn handig?
VOORKOM
BESMETTING DOOR KIP
Een kwart van het kippenvlees in
de supermarkt bevat bacteriën die
ongevoelig zijn voor antibiotica.
Genoeg reden om nog even na te
gaan hoe je besmetting voorkomt.

