
Griep
Elk jaar krijgt één op de tien mensen griep. 

Deze ‘echte’ griep wordt veroorzaakt door het 

griepvirus, ook wel influenzavirus genoemd. 

Dit is een besmettelijk virus dat zich snel en 

gemakkelijk verspreidt. Griep gaat gemakke-

lijk over van de ene persoon naar de andere. 

Dicht bij elkaar praten of hoesten of elkaar 

een hand geven, kan al voor besmetting zor-

gen.

De griepprik beschermt u tegen ernstige 

gevolgen (complicaties) van de meest 

voorkomende griepvirussen. 

In deze folder leest u meer over de griep-

prik. U krijgt deze folder omdat u in aan-

merking komt voor de gratis jaarlijkse 

griepprik.

Voor wie is de griepprik?
Sommige mensen lopen extra risico als zij 

griep krijgen. De volgende groepen mensen 

krijgen de griepprik aangeboden, omdat zij 

extra risico lopen om ernstig ziek te worden 

door griep:  
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