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Griepvaccinatie: Vragen en antwoorden 

Wie laat zich best vaccineren? 
Iedereen. Risicogroepen zijn personen met een risico op complicaties zoals zwangere vrouwen, 
chronisch zieken en personen met een leeftijd van meer dan 65 jaar. Ook personen met een leeftijd 
van 50 jaar of meer hebben een licht verhoogd risico. Maar het vaccin wordt ook aangeraden aan 
personen die met risicopersonen in contact komen en hen kunnen besmetten. En tot slot: ook al 
heb je weinig kans op complicaties: wie wil de griep krijgen? 

Komt er volgend jaar wel een griepseizoen?  
Misschien. In 2021 was er geen griepepidemie, omdat de maatregelen tegen het SARS-CoV-2-virus 
ook zeer effectief bleken tegen het influenzavirus. Als er volgend jaar nog altijd hygiënemaatregelen 
worden toegepast zoals afstand houden, mondmasker dragen, regelmatig de handen wassen en 
goed ventileren, zou het kunnen dat ook dan geen epidemie is. Maar als we tegen 2022 opnieuw 
(veel) nauwere contacten hebben, dan kan het zijn dat er dan net een heel ernstig griepseizoen 
komt. Want omdat er minder mensen in 2021 besmet werden, kunnen er in 2022 meer vatbare 
personen zijn. 

Is het griepvaccin veilig? 
Ja. Er zitten geen schadelijke stoffen in het vaccin. Daarom mag het ook bij mensen met een 
verzwakte afweer en bij zwangere vrouwen geplaatst worden. Er zijn wel tijdelijke bijwerkingen 
mogelijk zoals roodheid rond de injectieplaats, lichte koorts en pijnlijke spieren. 
Heel uitzonderlijk is een allergische reactie mogelijk, bijvoorbeeld wanneer je allergisch bent aan 
kippeneiwit. Daarom blijf je best tot 15 minuten na de griepprik even rondhangen.  

Kun je het griepvaccin en een covid-vaccin samen krijgen? 
Nee. Er moet minstens twee weken tussen beide vaccins zitten. Niet omdat het kwaad kan om ze 
op hetzelfde moment te plaatsen, maar omdat men in het geval van de zeldzame bijwerkingen zeker 
wil zijn welk vaccin die heeft veroorzaakt. Mogelijk is dit vanaf volgend jaar anders, en kun je dan 
een combivaccin krijgen. 

Is het griepvaccin effectief?  
Ja. Het griepvaccin heeft een efficiëntie van ongeveer 70%; de stammen in het vaccin zijn niet altijd 
volledig gelijk aan de nieuwe seizoen griep. Gevaccineerde personen kunnen nog de griep krijgen, 
maar meestal in een minder zware vorm. 
Het griepvaccin beschermt wel enkel tegen griepvirussen. Niet tegen andere winterkwaaltjes die 
door totaal andere virussen worden veroorzaakt. Zo kun je bijvoorbeeld toch nog een verkoudheid 
of een keelontsteking krijgen. Nogal eens wordt dit verward met een griep. Ook tegen het SARS-
CoV-2 virus beschermt dit vaccin niet. 
 


