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Griepepidemie heeft geen invloed op Zeeuwse
regio
Waar in de rest van Nederland massaal melding wordt gemaakt van griep en
griepgerelateerde symptomen, is de Zeeuwse postcoderegio, beginnend met het cijfer 44 als
enige in Nederland al dagen bijna geheel vrij van griepmeldingen.

Postcodegebied 44 griepvrij
In Nederland is momenteel sprake van een beginnende griepepidemie. Des te opvallender is het
dat de griep aan Noord- en Zuid Beveland voorbij lijkt te gaan. In tegenstelling tot de rest van
Nederland, dat veel tot epidemische aantallen van griepmeldingen rapporteert, doen de
Zeeuwen weinig tot geen melding van griepsymptomen. Ligt het aan het water of is het de
Zeeuwse nuchterheid? Misschien wordt de Zeeuwen besmetting met het griepvirus bespaard
omdat zij door de ligging (schiereiland) min of meer ‘beschermd’ wonen. Een logische
verklaring hiervoor is echter nog niet gevonden. (Bron: Griepalert.nl)

Griepalert.nl
Het is de normaalste zaak van de wereld dat we weten waar en wanneer het precies gaat
regenen. Met Griepalert.nl, een gelijksoortig platform maar dan voor griep, weten we nu ook
waar en wanneer de griep in Nederland heerst. Bovendien is de ontwikkeling op postcodeniveau
op de voet te volgen. Op dit moment bevindt het merendeel van Nederland zich in 'code rood',
dat staat voor heel veel meldingen van griep door het hele land.

Hoe werkt Griepalert.nl?
Op Griepalert.nl volg je de griep in Nederland. Het platform visualiseert het aantal
griepmeldingen per tweecijferige postcode. Dankzij het geavanceerde voorspellingsmodel is het
mogelijk de griep zelfs twee dagen vooruit te voorspellen. Griepalert.nl vraagt haar bezoekers
eventuele griep(symptomen) te melden. De gemelde symptomen worden verwerkt in een
rekenmodel en per postcodegebied gevisualiseerd op een griepkaart. Op deze manier is te zien
uit welke symptomen de griep bestaat, op postcodeniveau.
Griepalert.nl houdt rekening met het aantal inwoners per postcodegebied om statistische
afwijkingen te voorkomen. Het rekenmodel is een zelflerend systeem, dat op basis van een
tendens berekent hoe de griep zich zal verspreiden. Deze trendberekening baseert zich op
gegevens uit het verleden en op actuele gegevens die door bezoekers worden gemeld. Meld je
aan op griepalert.nl en weet wanneer de griep bij jou in de buurt de kop opsteekt.
Voor meer informatie: info@griepalert.nl of neem direct contact op met onderstaand
contactpersoon.
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