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Griepvaccinatiegraad bij zorgverleners te laag

Van Dissel: ‘griepprik voor mensen die werken met kwetsbare
patiënten moet op zelfde niveau zijn als coronavaccinatie

- Komende winter zware griepepidemie verwacht 

- Experts roepen risicogroepen en zorgmedewerkers op zich te laten vaccineren 

- Maarten Postma (RUG): “In de UK worden kinderen tegen griep gevaccineerd, daardoor
worden minder ouderen besmet en voorkom je ziekenhuisopnamen” 
- 700.000 extra vaccins ingekocht

Den Haag, 11 oktober 2021 – Vandaag, op Nationale Griepprikdag 2021, waarschuwen
experts voor een mogelijk zware griepepidemie deze winter en benadrukken nut en
noodzaak van het vaccineren van risicogroepen. Elk jaar krijgen in Nederland in oktober
en november zo’n 3,1 miljoen mensen een griepprik. In 2020 was er door Covid-19 meer
belangstelling voor dan voorheen, er dreigde zelfs een tekort aan vaccin. Hierdoor zijn er
voor 2021 600.000 vaccins meer ingeslagen door het RIVM. Ted van Essen, voorzitter
van de Nederlandsche Influenza Stichting: ‘De vaccinatiegraad onder risicogroepen is
de afgelopen jaren gestegen, maar ligt nog ver onder de door de WHO gewenste 75%, dit
kan dus echt nog beter in Nederland’. Daarnaast maken experts zich zorgen over de lage
bereidheid van zorgpersoneel om zich te laten vaccineren tegen griep.  
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) krijgt de griepprik in Gezondheidscentrum Veldhuizen in

de Utrechtse wijk Leidsche Rijn

Van Dissel geeft aan dat de griepvaccinatiegraad bij zorgverleners in Nederland laag is. "De
griepprik zou voor mensen die werken met kwetsbare patiënten bij voorkeur net zo
hoog moeten zijn als voor zorgpersoneel dat zich laat vaccineren voor corona".  
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Epidemieën van influenza zijn moeilijk te voorspellen, in 2020 was er door de 1,5 meter- en
andere maatregelen bijna geen griep, maar de jaren daarvoor duurden deze lang en leidden ze
tot veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. In totaal zitten meer dan 6 miljoen mensen in de
risicogroep waarvan iets meer dan de helft zich laat vaccineren.  

Hogere opkomst griepvaccinatie verwacht door corona vaccinatieprogramma 
Afgelopen jaren was er een licht stijgende lijn te zien in het aantal vaccinaties. In 2019 liet 53%
van de mensen uit de risicogroep zich vaccineren. In 2020 leek er een tekort aan vaccins te
komen, maar uiteindelijk bleef het niveau ongeveer gelijk.  In 2021 zijn er daarom 4,7 miljoen
vaccins ingekocht, 600.000 meer dan vorig jaar. Hiermee kan 75% van de risicogroep
gevaccineerd worden. Toch blijft de vaccinatiebereidheid nog achter bij de norm van 75% die
de WHO stelt, want niet genoeg mensen geven gehoor aan de oproep. Experts maken zich
zorgen over zorgpersoneel dat zich nog onvoldoende laat vaccineren terwijl zij juist veel in
contact komen met risicogroepen. 
Mevrouw Bos laat zich tegen griep vaccineren door haar huisarts. Staatssecretaris Paul

Blokhuis (VWS, links) en Ted van Essen (Nederlandse Influenza Stichting, rechts) kijken toe. 

Nieuwe risicogroepen Sinds vorig jaar wordt naast de griepprik ook gevaccineerd tegen
pneumokokkeninfecties bij ouderen; dit jaar is de groep geboren in jaren1948-1952 aan de
beurt. Nieuw dit jaar is dat vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap tot de risicogroep
behoren. Door de vaccinatie van zwangere vrouwen zijn baby's de eerste levensmaanden ook
beschermd tegen ernstige complicaties bij griep. Daarnaast behoren mensen met morbide
obesitas (BMI meer dan 40), mensen onder de 60 jaar met dementie en mensen met
gehoorimplantaten ook tot de nieuwe risicogroep. Het RIVM, dat de griepvaccinatiecampagne
coördineert, schat in dat de uitbreiding van de doelgroep betekent dat er 200.000 tot 250.000
mensen bijkomen die een prik kunnen krijgen.  
Nienke Bleijenberg is zwanger en laat zich door haar huisarts als nieuwe risicogroep

vaccineren tegen griep. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, links) en Ted van Essen

(Nederlandse Influenza Stichting, rechts) kijken toe.  
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