Webinar 2022

‘Een griepprik,
waarom zou ik?’
Griepvaccinatie voor zorgverleners
Dit najaar krijgen zorgmedewerkers niet alleen de griepprik,
maar ook de coronavaccinatie aangeboden. Waarom is dat nodig
en kan dat wel zo kort na elkaar?
Een coronavaccinatie beschermt goed tegen ernstig ziek
worden. Voor de griepprik geldt hetzelfde. Elk jaar loopt 20%
van de zorgmedewerkers een griepinfectie (influenza) op. Een
griepprik beschermt jezelf, maar ook je gezinsleden, je collega’s
en verdere omgeving. En ook de patiënt of cliënt die aan je
zorgen is toevertrouwd.

Ik krijg nooit griep. Ik ben al gevaccineerd tegen COVID. De
griepprik helpt toch niet. Ik word juist ziek als ik de griepprik heb
gehad. Dit zijn enkele veelgehoorde redenen om geen griepprik
te halen.
Maar wat is ‘griep’ eigenlijk? Wat is het verschil met COVID? Hoe
voorkom je dat je griep krijgt? Waarom is het belangrijk om geen
griep te krijgen? Waarom was de griep zo laat in het afgelopen
seizoen? En wat belooft dat voor het komende seizoen?
Dit zijn veelvoorkomende uitspraken en vragen van mensen. In dit
webinar ‘Een griepprik, waarom zou ik?’ gaan we hierop in.
In het webinar gaan zorgprofessionals met elkaar in gesprek over
de feiten, fabels en overwegingen met betrekking tot de
griepprik, ook in combinatie met de covidvaccinatie. Via een
chatfunctie kun je tijdens het webinar alles over die vaccinaties
vragen aan de sprekers.
Dit webinar is bedoeld voor zorgverleners in alle sectoren van de
zorg. Het webinar is niet geaccrediteerd.

Het webinar zal worden geopend door Conny Helder, Minister voor
Langdurige Zorg en Sport.

Het webinar ‘Een griepprik, waarom
zou ik?’ vindt plaats op 26-09-2022
van 16.00 - 17.00 uur.

MELD JE HIER AAN

In dit webinar praten mee:
Annelies Riezebos-Brilman
arts-microbioloog LabMicTA
Daniëlle Timmermans
hoogleraar Risicocommunicatie
en Publieke Gezondheid
Amsterdam UMC
Miranda van de Geijn-Nieuwdorp
projectleider griepcampagne
Radboud UMC
Sijtze Blaauw
openbaar apotheker
bestuurslid KNMP
(nog niet bekend)
medewerker VGZ instelling
Ted van Essen
voormalig huisarts en voorzitter
Nederlandse Influenza Stichting

De Nederlandse Influenza Stichting organiseert dit webinar in samenwerking met bovenstaande brancheorganisaties en beroepsverenigingen in de zorg.

