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1. De aanvraag : Brief van Minister Demotte dd. 25 augustus 2005. (zie Bijlage 1) 
 

De Minister wenst het advies van de HGR in te winnen betreffende 4 punten inzake uitbreiding 
van de seizoengebonden influenzavaccinatie: 
 

•  « Gezien de geografische uitbreiding van vogelgriep in Azië: nagaan of het nuttig is de 
vaccinatie tegen seizoengebonden menselijke influenza van beroepsfokkers van gevogelte 
en varkens, hun familieleden en personen die door hun beroep met gevogelte in contact 
komen te bevorderen » 

• «de nadruk leggen op de noodzaak voor gezondheidswerkers zich te laten inenten" 
• « zich vergewissen van de vaccinatieveiligheid van het influenzavaccin » 
• « Voordeel uitbreiding van de notie van risicopersonen voor deze vaccinatie aan personen 

die in contact zijn (door hun beroep of in hun familie) met de meest gevoelige personen 
om de contaminatie van deze laatste te beperken en/of de kans op een virale reassortering 
bij de mens te beperken » 

 
2. Het antwoord :  

 
De werkgroep is op 8 september 2005 bijeengekomen. 
 
De HGR heeft de 4 punten besproken en het volgende advies uitgebracht: 
 

1. De HGR beveelt aan, in geval van verhoogd vogelgrieprisico voor ons grondgebied, de 
vaccinatie tegen seizoengebonden menselijke influenza aan de volgende groepen voor 
te stellen : 

• beroepsfokkers van gevogelte en varkens alsook hun familieleden die onder 
hetzelfde dak wonen 

• personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in 
contact komen  

Deze maatregel is bedoeld om het coïnfectierisico door een vogelvirus en een menselijk 
virus en bijgevolg de kans op een reassortering proberen te beperken. 
De notie van verhoogd risico van vogelgriep moet jaarlijks opnieuw geëvalueerd worden 
om deze aanbeveling aan te passen. 
De HGR is van oordeel dat deze aanbeveling op Europees en zo mogelijk op wereldniveau 
moet worden geharmoniseerd om de doeltreffendheid ervan te optimaliseren.



 
2. De HGR beveelt sinds verschillende jaren aan gezondheidswerkers tegen 

seizoengebonden influenza te laten inenten. Om de vaccinatiegraad te verbeteren acht 
hij het nuttig de onder andere financiële barrières verbonden aan deze preventie weg te 
nemen. 

 
3. Op basis van de informatie van de geneesmiddelenbewaking (minder dan 5 gevallen 

van ongewenste effecten per jaar, die in België gerapporteerd worden voor 2 miljoen 
jaarlijks verdeelde dosissen) en van bibliografische referenties (bijlage 2) bevestigt de 
HGR dat de tolerantie van het influenzavaccin zeer goed is. 
De HGR legt de nadruk op het belang de aanwijzingen, tegenaanwijzingen en 
injectiewijze strikt na te leven. Deze worden in de fiche Influenzavaccinatie omstandig 
beschreven en blijven ongewijzigd. (zie bijlage 3)  
 

4. De HGR is van oordeel dat 3 categorieën risicogroepen in acht moeten worden 
genomen voor de preventie van influenza: 

• patiënten of personen die, wegens hun gezondheidstoestand of hun leeftijd, 
risico's van ernstige complicaties vertonen in geval van infectie door het 
influenzavirus 

• personen die, wegens hun beroep, het influenzavirus aan de hierboven bepaalde 
risicobevolking (gezondheidswerkers) zouden kunnen overdragen 

• personen die, wegens hun beroep, een risico lopen van coïnfectie door dierlijke 
en menselijke virusstammen, die een virusrecombinatie kunnen veroorzaken. 
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