
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:  

Oysa kronik hastalklar bulunan ve ya  60’n 

üzerinde olan ki iler için grip a r sonuçlar 

do urabilir.  

• Hollanda’da bir grip salgnnda ortalama 

20.000 ki i hastaneye kaldrlmaktadr.  

• Her yl grip yüzünden ortalama 200-1000 

ölüm olay olur ve bunlarn büyük bölümü 

ya l insanlardr.  

• Virüs a s, virüse benzer hastalk 

belirtilerini hiçbir ekilde ya amayaca nz 

garanti etmez. Gribinkine benzer hastalk 

belirtileri yaratan ba ka birçok virüs 

bulunmaktadr. Özellikle k  aylarnda krklk 

hisseden ki iler ço u zaman “grip” olduklarn 

söylerler. Oysa bunlarn hepsi grip virüsünden 

kaynaklanmaz. Örne in so uk algnl  ve 

“gastrik influenza”, ba ka virüslerin yol açt  

hastalklardr. Grip a s bunlara kar  koruma 

sa lamaz; yalnzca “gerçek” gribe kar  

geli tirilmi tir.  

• Ya nz 60 ya da üstü oldu u (veya 1 Mays 

2009’a kadar olaca ) için yüksek risk 

grubuna dahilsiniz. Grip a sn ücret 

ödemeden yaptrabilirsiniz. A  masraflarn 

Sa lk, Refah ve Spor Bakanl  (VWS) 

kar lamaktadr.  

• A  her yl Ekim-Kasm arasnda enjeksiyon 

yoluyla yaptrlabilir. A  yaptrmak için grip 

salgnnn ba lamasn beklememenizi 

öneririz. A  ancak iki hafta sonra etkisini 

göstermeye ba layaca  için daha etki 

edemeden gribe yakalanabilirsiniz.  

Ek bilgi Grip a s hakknda daha geni  

bilgiyi u adreste bulabilirsiniz: 

www.rivm.nl/griepprik. Aile hekiminizin 

asistan da size bilgi verebilir.       

So uk algnl  ve grip hakknda daha geni  

bilgi için: www.rivm.nl/griep-verkoudheid.  
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Grip 
Her yl her on ki iden biri gribe yakalanr. Bu 
“gerçek” gribin nedeni, grip virüsüdür. Grip, 
çok çabuk ve kolay yaylan, bula c bir 
hastalktr. Ki iden ki iye kolayca bula abilir. 
Öyle ki yakn mesafeden biriyle konu mak, 
öksürmek, hatta el sk mak bile hastal n 
bula mas için yeterli olabilir. 
Grip a s, en yaygn grip virüslerinin neden 
oldu u ciddi komplikasyonlara (hastal  
olu turan belirtilere) kar  koruyucu 
özelliktedir.  
Bu bro ürde grip a syla ilgili ayrntl bilgi 
bulacaksnz. Ücretsiz olarak yaplan yllk 
grip a sna uygun özelliklerinizden ötürü bu 
bro ür size ula m tr. 
 
Grip a s kimler içindir? 
Grip, baz ki iler açsndan daha büyük risk 
içermektedir. A a daki gruplara giren ki iler, 
grip virüsünden ötürü a r hastalk geçirme 
riski ta dklarndan, ücretsiz a dan 
yararlanabilirler:  
• Ya  60 ve üzerinde olanlar 
• Kalp-damar hastal  bulunanlar 
• Akci er hastal  bulunanlar 
• Diyabetliler 
• Böbrek hastal  bulunanlar 
• Ba ka hastalklar veya kemoterapi gibi tbbi 
müdahaleler nedeniyle direnci azalm  olan 
ki iler.  
 
 

Bu gruplara giren ki ilerde grip, ya  60’n 
altnda bulunan ya da tümüyle sa lkl 
olanlara göre daha a r sonuçlar do urur. 
Üstelik di er sa lk sorunlarnn 
iddetlenmesine neden olabilir. Grip a s, 

böyle durumlar önleme amacyla 
geli tirilmi tir. 
 
Grip a s nasl etki eder? 
Gribe kar  a lanm sanz, vücudunuz grip 
virüsüyle sava an antikorlar üretecektir. A  
iki hafta sonra etki etmeye ba lar. Bu süreden 
sonra grip virüsü alm sanz, antikorlar 
vücudunuzdaki virüsü yok ederler.  
Yllk grip a s yaptrrsanz, grip hastal na 
yakalanma riskiniz çok daha dü ük olacaktr.  
Grip olsanz bile hastal  çok hafif 
atlatrsnz. Buna ek olarak, zatürree gibi 
komplikasyonlarn geli mesi çok dü ük bir 
olaslktr. A  ayrca, kronik bir hastal nz 
varsa, bunun grip etkisiyle a rla mas riskini 
çok azaltr. 
 
Grip a snn yan etkileri var m? 
A nn yapld  yerde ilk gün boyunca biraz 
a r, kzarklk ve i lik görülebilir. Ama 
bunlar kendi kendine geçer. Grip a sndan 
virüs kapma olasl  yoktur.  
 
 
 
Grip a s neden her yl gerekli? 
Grip virüsü sürekli olarak de i im 
geçirmektedir. Bu yüzden her yl yeniden 

gribe yakalanmak mümkündür. Yani 
vücudunuzun yeni antikorlar üretebilmesi için 
her yl yeniden a  yaptrmanz gerekir.  
A nn bile imi de virüs gibi sürekli 
de i mektedir. A , her yln k  aylarnda en 
yaygn olmas beklenen virüslerle mücadele 
edecek ekilde düzenlenir.  
Bu nedenle Ekim ortalarndan Kasm 
ortalarna kadar olan dönemde a y 
yaptrmalsnz. Bunun için doktorunuz size 
randevu verecektir. 
 
Önemli 
• A , kolun üst ksmndan enjeksiyonla 
yaplr. Lütfen buna uygun giyinerek 
randevunuza gidin. 
• Virüs a s hekim muayenehanesinde 
bulunmaktadr. Sizin eczaneden almanza 
gerek yoktur. 
• Yumurta akna alerjiniz mi var? O zaman 
grip a s yaptramayabilirsiniz. Bu konuyu 
aile hekiminizin asistanyla görü ün. 
 
Grip a syla ilgili bilgiler 
• Her k  1-1,5 milyon arasnda insan gribe 
yakalanmaktadr. Bunlarn birço u için grip, 
ksa sürede geçen tatsz bir hastalktan 
ibarettir. 
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