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Griepalert.nl is de glazen bol voor komende
griepepidemie
Het voorspellen van de griep lijkt te mooi om waar te zijn. Maar het in kaart
brengen ervan lukt heel aardig. Door specifieke symptomen uit de
griepmeldingen op Griepalert.nl te extraheren wordt de “inhoud” van de
griep beter inzichtelijk.

Griepmeldingen voorspellen

Heerst er momenteel griep? Is er sprake van een griepepidemie? Griepalert.nl geeft antwoord

op deze vragen door het aantal griepmeldingen in Nederland in een kaart te visualiseren. 

 

Omdat per griepmelding op Griepalert.nl de symptomen worden uitgevraagd geeft Griepalert.nl

een betere kijk in de "inhoud" van de griep. Zo wordt zichtbaar dat op dit moment in ruim

vijftig procent van de griepmeldingen keelpijn als symptoom wordt benoemd.
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De griepmeldingen worden tot twee dagen vooruit voorspeld. Het algoritme baseert zich op

griepmeldingen uit het gehele land die per tweecijferige postcode in kaart worden gebracht. Met

het algoritme worden trends herkend en kunnen de meldingen van griep één tot twee dagen

vooruit worden voorspeld.

Transparantie van de statistieken

De betrouwbaarheid van deze griepmeldingen is een zeer belangrijk aspect. Door het aantal

meldingen per uur, dag, week en maand openbaar te maken laat Griepalert.nl zien op welke

hoeveelheid meldingen de huidige situatie wordt gebaseerd. Feit blijft dat alle data voor

verwerking worden geanonimiseerd.

Griepalert.nl nieuws

Voor het antwoord op de vraag of er griep heerst en hoe deze zich verspreidt in Nederland ben

je bij Griepalert.nl aan het juiste adres. Waar andere instanties zich buigen over de

wetenschappelijke benadering van de griepsamenstelling, bericht Griepalert.nl over de tendens

van griepmeldingen in Nederland. 

 

Via de vernieuwde nieuwsartikelen op Griepalert.nl wordt er bericht over de huidige stand en

symptomen van de griep. Ook wordt er een beter inzicht gegeven in de meest gerapporteerde

symptomen gerelateerd aan de griep.  
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OVER SALVEO PHARMA

Salveo Pharma is verantwoordelijk voor product development, sales, marketing en distributie van welbekende

merken zoals Trachitol®, isla® keelpastilles, Prospan®, Nisita® neuszalf, Oscillococcinum® , Losimed Duo®
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