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Griep   
 
Het is van belang te voorkomen dat mensen die frequent met vogels in contact 
komen, griep krijgen. Het vogelgriepvirus en de humane variant kunnen elkaar 
versterken. Voor medewerkers die frequent met varkens werken geldt iets 
soortgelijks. Omdat het varkensgriepvirus veel op de humane variant lijkt, is een 
vermenging niet uitgesloten. 
 
Om deze redenen biedt de faculteit aan medewerkers die binnen deze 
doelgroepen vallen de griepprik aan. We adviseren deze medewerkers dringend 
de prik ook te halen. Voor de overige medewerkers is dit optioneel in overleg met 
de afdeling. 
 
Voor de duidelijkheid: een vaccin tegen aviaire influenza is niet voorhanden. Er 
wordt gevaccineerd tegen het op dat moment geldende humane influenzavaccin.  

Wie? 

Alle medewerkers die beroepsmatig in contact komen met pluimvee 
(hoenderachtigen, eenden, ganzen en andere vogels) of met varkens. 
Aanmelding moet geschieden via het departement (de MB) bij de afdeling Arbo & 
Milieu van de faculteit.  

Als u zwanger bent, is het krijgen van griep, en dan met name de complicaties 
die het gevolg kunnen zijn van griep, een risico voor moeder en kind. Daarom 
wordt vaccinatie vaak aanbevolen voor zwangere vrouwen, die tijdens het 
griepseizoen (december tot april) in hun tweede of derde trimester van hun 
zwangerschap zijn (dus > 13 weken zwanger). 

Waar? 

In het griepseizoen wordt aan alle medewerkers die in de doelgroep vallen een 
vaccinatie aangeboden door Arbo & Milieu. De uitnodiging wordt schriftelijk en / 
of per E-mail gedaan.  
De vaccinatie kan op afspraak gehaald worden.  

Wanneer? 

Ons lichaam heeft na de vaccinatie ongeveer twee weken nodig om genoeg 
antistoffen aan te maken om voldoende bescherming tegen de griep te bieden.  

Bijwerkingen? 

De griepprik kan bijwerkingen hebben, maar deze zijn niet ernstig. Zo krijgt 
ongeveer één op de vijf mensen op de plaats van de injectie (de bovenarm) een 
rode, gevoelige plek. Deze plek verdwijnt weer binnen twee dagen. Klachten als 
lusteloosheid, hoofdpijn of verhoging na de griepprik kunnen voorkomen op de 
dag nadat de griepprik is toegediend. 
 
Bij mensen die allergisch zijn voor eieren kan de griepprik een allergische reactie 
veroorzaken. Voor de aanmaak van het vaccin worden namelijk virusstammen in 
bebroede kippeneieren gebracht.  
 
 


