
Elk jaar krijgen in Nederland in oktober en november zo’n 4 miljoen mensen een griepprik bij de 

huisarts, dit jaar vooraf gegaan door de herhaalvaccinatie voor Covid-19 bij de GGD. De influenza-

vaccinatiegraad onder risicogroepen is de afgelopen jaren gestegen, maar ligt nog onder de 

door de World Health Organisation gewenste 75%. Voor de meeste zorgverleners zijn daarover 

geen gegevens bekend, maar ook daar is de vaccinatiegraad tegen influenza verre van ideaal, 

ver onder die voor Covid-19. 

Trends en ontwikkelingen influenza

Op Nationale Griepprikdag 2022 organiseert de Nederlandse Influenza Stichting een 

symposium om de verwachte ontwikkelingen van dit jaar met experts te bespreken. Soms zijn 

influenzaepidemieën lang en leiden ze tot veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Ook zorgt 

het hoge ziekteverzuim onder zorgpersoneel dan voor extra problemen in de gezondheidszorg. 

Epidemieën van influenza zijn moeilijk te voorspellen, maar Covid-19 maakte het nog lastiger. 

Voorkómen van griep met een vaccinatie kan ervoor zorgen dat de gezondheidszorg niet verder 

wordt overbelast. 

Toonaangevende sprekers geven visie op influenza in Nederland

Het gratis symposium op maandag 17 oktober wordt om 14.30 uur geopend door Staatsecretaris 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen. Daarna behandelt viroloog Jaap 

Goudsmit de influenza vaccinatie in internationaal perspectief. Wat weten we over de veiligheid 

ervan en over de te behalen gezondheidswinst? André Rouvoet van GGD-GHOR blikt vooruit op de 

toekomst, waarin vaccinatie van volwassenen tegen allerlei infectieziekten een wissel zal trekken 

op de openbare gezondheidszorg. Angus Thomson, internationaal expert op het terrein van vaccin 

twijfel, belicht de ontwikkelingen in de communicatie over vaccinatie. 

Na de pauze vertellen drie wetenschappers over de ontwikkelingen in het vaccinveld. Viroloog 

Menno de Jong licht de samenhang van influenza en covid toe, alsmede het belang van 

vaccinatie in verpleeghuizen. John Paget van het Nivel vertelt over de ziektelast door influenza 

in internationaal perspectief. Tot slot licht Marit de Lange van het RIVM toe op grond waarop de 

communicatie over de effectiviteit van de griepprik dit jaar zal zijn gefocust.
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14.00  inloop 

14.30   Opening door de Staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen

14.40   Influenza preventie in tijden van dreigende pandemieën 

Jaap Goudsmit, hoogleraar Harvard T. H. Chan School of Public Health en wetenschappelijk  

directeur Leyden Labs

15.00   Op weg naar een toekomstbestendig vaccinatiestelsel

André Rouvoet, voorzitter GGD-GHOR Nederland

15.20  Immunizing against misinformation and building vaccine demand

Angus Thomson, principal, Irimi Company

15.40  Theepauze

16.10   Griep na de Covid pandemie: wat kunnen we verwachten

Menno de Jong, hoogleraar klinische virologie, Amsterdam UMC

16.25   Griep in Nederland en Europa: ziektelast en vaccinatie.

John Paget, senior onderzoeker, Nivel

16.40  De effectiviteit van de griepprik

Marit de Lange, epidemioloog respiratoire infecties RIVM

16.55  Wat hebben we geleerd

Ted van Essen, voorzitter Nederlandse Influenza Stichting, middagvoorzitter

17.00  Einde met een drankje en een hapje

Deelname en inschrijven

De bijeenkomst vindt plaats op het ministerie van VWS in Den Haag, in het restaurant op de 

4de verdieping. Bij de receptie is identificatie verplicht. Daarnaast is het ook mogelijk om 

de bijeenkomst via een live verbinding te volgen. Bij inschrijving op kunt u aangeven of u de 

bijeenkomst fysiek wilt bij wonen of online wilt volgen. 

Maandag 17 oktober - 14.00-17.30 uur - Ministerie VWS, Parnassusplein 5, Den Haag

Inschrijven kan via: https://influenzastichting.nl/nationale-griepprikdag-2022/.
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