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Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep 

Winterseizoen 2009 - 2010 
 

23 september 2009 
 

   
 

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Ter voorbereiding van de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep voor het winterseizoen 2009-
2010 heeft de Hoge Gezondheidsraad onderzocht of haar standpunt in verband met de 
doelgroepen voor vaccinatie ongewijzigd blijft ten opzichte van haar advies voor de vorige 
winterseizoenen (HGR nr. 8354). Om op de vraag te kunnen antwoorden kwam de permanente 
werkgroep “Vaccinatie” samen, bestaande uit deskundigen in de volgende disciplines: 
epidemiologie, huisartsenkunde, infectiologie, interne geneeskunde, jeugdgezondheidszorg, 
pediatrie, vaccinologie en virologie. Het advies berust op het standpunt van deskundigen 
In dit advies wordt uitsluitend vaccinatie tegen seizoensgriep behandeld. De permanente 
werkgroep “Vaccinatie” werkt momenteel aan een advies over vaccinatie tegen de nieuwe 
pandemische influenza A/H1N1v, dat in de komende weken zal verschijnen wanneer meer 
gegevens beschikbaar zullen zijn. 
 

2. ADVIES 
 

A. De HGR beveelt hierbij aan dat de volgende groepen van personen in dalende volgorde 
voorrang moeten krijgen voor de vaccinatie tegen seizoengebonden influenza tijdens het 
winterseizoen 2009-2010: 

 
• Groep 1: personen met risico voor complicaties, d.w.z.: 

o alle personen vanaf 65 jaar; 
o alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een 

onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van 
de longen (inclusief astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de 
lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan 
neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen 
(natuurlijk of geïnduceerd); 

o zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun 
zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen. Zij worden 
gevaccineerd vanaf het tweede trimester van de zwangerschap; 

o alle personen die in een instelling opgenomen zijn; 
o kinderen van 6 maanden t.e.m. 18 jaar die een langdurige 

aspirinetherapie ondergaan. 
• Groep 2: alle personen werkzaam in de gezondheidssector.  
• Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als  

• de risicopersonen van groep 1; 
• kinderen jonger dan 6 maanden. 
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B. Daarnaast is het ook aangeraden om alle personen van 50 t.e.m. 64 jaar te vaccineren, 
zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden zoals opgenomen in groep A1. Naast 
het verhoogde risico dat ze complicaties bij griep ontwikkelen omwille van hun leeftijd, 
bestaat er immers ook één kans op drie dat ze tenminste één factor vertonen die het 
risico op complicaties nog verhoogt. Dit risico bestaat vooral bij personen die roken, 
excessief drinken en/of zwaarlijvig zijn (BMI>30). 

 
 
 

C. Gezien het risico op gelijktijdige circulatie van stammen van dierlijke en menselijke origine 
in België, zal de vaccinatie tegen de seizoengebonden griep aan bepaalde 
beroepsgroepen worden aangeboden om het risico van virale reassortering (de 
uitwisseling van genetisch materiaal tussen dierlijke en de menselijke influenzavirussen) 
te vermijden. Deze groepen zijn: 
a. beroepsfokkers van gevogelte en varkens alsook hun familieleden die onder hetzelfde 

dak wonen; 
b. personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in contact 

komen. 
 
 
Er dient aan herinnerd te worden dat het vaccin tegen seizoengebonden influenza geen 
bescherming biedt tegen het nieuwe pandemische influenza A/H1N1v. 
 
 

3. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van “Vaccinatie 
tegen seizoensgebonden griep. Winterseizoen 2009-2010”: 
 
 
BROCHIER Bernard  (Virologie – WIV) 
GOUBAU Patrick *   (Virologie – UCL) 
HOPPENBROUWERS Karel*(Jeudggezondheidszorg en vaccinologie – KUL) 
LEVY Jack *    (Pediatrie en vaccinologie – ULB) 
PEETERMANS Willy *  (Interne geneeskunde, infectiologie en vaccinologie – KUL) 
PELEMAN Renaat   (Infectiologie en vaccinologie – UG) 
SABBE Martine   (Epidemiologie – WIV) 
SCHETGEN Marco *  (Geneeskunde – ULB) 
SENTERRE Jacques  (Pediatrie – ULG) 
SWENNEN Beatrice * (Epidemiologie en vaccinologie – ESP-ULB) 
VAN DAMME Pierre *  (Epidemiologie en vaccinologie – UA) 
VAN DE VYVER Nathalie * (Huisarts – Domus Medica) 
VAN GOMPEL Fons *  (Interne geneeskunde, tropische infectieziekten, vaccinologie – ITG) 
VAN LAETHEM Yves * (Infectiologie – ULB) 
VAN RANST Marc *   (Virologie – KUL) 
VERGISON Anne  (Infectiologie – ULB) 
WAETERLOOS Geneviève  (Biologische standardisatie – WIV) 
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
BOTS Johan   (GGC) 
MORIAUX Raymond   (Communauté française) 



 

  
− 3 − 

Hoge Gezondheidsraad 
Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel  ●  www.health.fgov.be/HGR_CSS 

REYNDERS Daniël   (DG2 – FOD VVVL) 
TOP Geert    (Vlaamse Gemeenschap) 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door de heer Marc VAN RANST en het wetenschappelijk 
secretariaat door mevrouw Katty CAUWERTS. 
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