
Het griepseizoen 
loopt meestal van  
januari tot april 4

#stopgriep
Tot 1/10 volwassenen en 1/5 kinderen  

krijgen elk jaar griep 1, 6

Laat je elk jaar  
tegen griep  

vaccineren 5, 8

Griep komt vaak voor en is  
moeilijk te vermijden want het  
verspreidt zich zeer makkelijk 5, 6

Klachten omvatten: 1, 5, 6

hoofdpijn, hoest  
en keelpijn

spier- en  
gewrichtspijnen

plotse koorts

Ook gezonde mensen 
kunnen griep krijgen 7

Griep kan zeer 
ernstig zijn en ernstige  
complicaties tot gevolg  

hebben zoals longontstekingen 
en hartaanvallen 5, 6, 9

Vaccinatie kan zelfs
voorkomen dat 

het griepvirus zich 
verspreidt 1

Vaccinatie is 
de meest efficiente 

manier om griep te voorkomen 5

Bescherm uzelf, bescherm anderen. 1

Uw keuze is van belang

Is besmettelijk  
tot 8 dagen lang 10

Het griepvirus 
kan zich makkelijk  

verspreiden door 1, 5, 10

Hou  
voldoende 

afstand  5

personen boven  
65 jaar

gezondheids-
medewerkers 

personen met  
diabetes

personen met  
een hart- of vaatziekte

personen met 
asthma

personen van elke leeftijd met een 
chronische medische aandoening

Ook gezonde oudere  
personen lopen risico  

wegens het afnemen van  
de immuniteit met het  

ouder worden 3

zwangeren in elk 
trimester van de 
zwangerschap
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Vaccinatie tegen griep is o.a aangeraden voor: 2

Stop griep
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besmette  oppervlakten

fijne druppeltjes  

uit mond, neus 

hoesten

niezen
handen

april

januari


