
treft 5-10% van de 
wereldbevolking, resulterend 

in 650.000 sterfgevallen
 en 3 tot 5 miljoen ernstige
ziektegevallen wereldwijd.

INFLUENZA

1 Global Seasonal Influenza-associated Mortality Collaborator Network, Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory 
mortality: a modelling study, december 2017, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33293-2 (Geraadpleegd op 18 december 2017).



Aanbeveling van de Europese 
Raad uit 2009 over de 
seizoensinfluenza-vaccinatie: 

moedig lidstaten aan de 
seizoensinfluenza- 
vaccinatiegraad in 
risicogroepen te 
verhogen, met als 
doel een 
dekkingsgraad 
van minimaal 
75%.

75%
 D

EKKIN
GSGRAAD



...wanneer EU-lidstaten een 
dekkingsgraad van 75% halen, 
vaccineren we jaarlijks
60 miljoen mensen
 meer en voorkomen we daarmee
2 miljoen extra 
gevallen van influenza.

INFLUENZA VOORKOMEN...

2 mln EXTRA GEVALLEN VAN 
INFLUENZA VOORKOMEN



DE STRIJD TEGEN GRIEP
GAAT VERDER...

2003
WHO-resolutie over 
de preventie en 
beheersing van 
influenzapandemieën 
en jaarlijkse 
epidemieën – 
75% vaccinatiegraad 
van de oudere 
bevolking in 2010.

2009
Aanbeveling van de 
Europese Raad 
die lidstaten oproept 
de dekkingsgraad voor 
influenzavaccinatie 
binnen alle 
risicogroepen te 
verbeteren.

2018
Voorstel van de 
Europese Commissie 
voor de Aanbeveling 
van de Europese Raad 
over intensievere 
samenwerking tegen 
ziekten die door vaccins 
voorkomen kunnen 
worden.

75%
DEKKINGS-

GRAAD

VERBETER 
VACCINATIEGRAAD



...en de Europese 
vaccinatiegraad vergroten:

LATEN WE KWETSBARE 
GROEPEN BESCHERMEN...

1 Persbericht, Low uptake of seasonal influenza vaccination in Europe may jeopardise capacity to protect people in next pandemic, ECDC, 
WHO Europa, https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC-WHO_PR_InfluenzaOverviewVaccine.pdf

34,4%

<40%

10,9%

8,7%

*Gebaseerd op gegevens van 2007-2008 tot 2014-2015. De gegevens 
van risicogroepen zijn niet van alle Europese landen beschikbaar. 

a. Oudere mensen:

b. Chronisch zieke 
patiënten:

c. Kinderen:

d. Zwangere 
vrouwen:



...lag de 
dekkingsgraad 
voor influenza- 
vaccinatie bij 
zorgverleners in 
26 Europese 
landen tussen 
2,6% en 99,5% 
(mediaan 26,9%).

VOLGENS DE ECDC...

29,5%
VACCINATIEGRAAD 

VOOR ZORG- 
VERLENERS

1 How close are countries of the WHO European Region to achieving the goal of vaccinating 75% of key risk groups against influenza? 
   Results from national surveys on seasonal influenza vaccination programmes, 2008/2009 to 2014/2015, 
   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X17317620.



... heeft influenzavaccinatie de 
wereldbevolking beschermd tegen 
grieppandemieën en de economische 
en sociale last van seizoensinfluenza 
gereduceerd.

AL BIJNA 80 JAAR...

Volgens de 
WHO kan 
een vast 
vaccinatie- 
programma 
bijdragen aan 
een betere 
voorbereiding 
op een 
pandemie.
1 Hannoun C., The evolving history of influenza viruses and influenza vaccines, Expert Rev Vaccines. 2013 sept;12(9):1085-94.

1939

2018



...speelt een belang- 
rijke rol in de strijd 
tegen antimicrobiële 
resistentie door 
verlaging van de 
incidentie van virus- 
infecties en 
vermindering 
van de voor- 
geschreven 
hoeveelheid 
antibiotica. 

INFLUENZAVACCINATIE...



SAMEN...

Beleidsmakers

Risico- 
groepen

Zorgverleners

(Bio)farma- 
ceutische 
bedrijven

..de last van influenza verminderen.



...van het 
beschermen van 
de meest 
kwetsbaren door 
bescherming 
van uzelf, vooral 
zorgverleners 
en verzorgers. 

HET BELANG...



OPROEP TOT...

..betere communicatie met 
patiënten en gezinnen om de 
toepassing van influenzavaccinatie 
te stimuleren en te faciliteren.


