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Griepvaccinatie:
aandacht voor zwangere vrouwen
Het aantal zwangere vrouwen dat tijdens het tweede of derde trimester van de zwangerschap een griepprik
krijgt, ligt nog altijd bedroevend laag. Het bereiken van de doelgroep vormt hierbij blijkbaar een probleem. Een
groot deel van de zwangere vrouwen komt geregeld bij de apotheker. U bent dus perfect gepositioneerd om het
belang van een griepprik naar deze doelgroep te communiceren. Eén van de Krachtlijnen die is voortgekomen
uit de eerste Top van de Vlaamse Apotheker, is dan ook dat de apotheker zijn rol inzake preventie opneemt.

Zwanger en griepprik gaan nog altijd niet samen
Tijdens de vaccinatiegraadstudie van 2012 bleek dat amper
12,3 % van de jonge moeders tijdens de zwangerschap een
griepprik had gekregen. Dit is al meer dan de 2,2 % in 2008
en 0,8 % in 2007, maar als we kijken naar de mogelijke gevolgen die eraan verbonden zijn, ligt dat aantal nog altijd
bedroevend laag. Voor 2020 wordt in de Gezondheidsdoelstelling een vaccinatiegraad voor griep onder zwangere
vrouwen vooropgesteld van 50%. Er is dus nog een lange
weg af te leggen.

Maak gebruik van de stickers
Bij de Korte Berichten van APB hebt u onlangs een stickervel ontvangen. Op elk geneesmiddel of voedingssupplement
dat u aflevert aan zwangere vrouwen, kan u de sticker kleven. Bij gebruik van OTC-producten krijgt u van deze doelgroep ook al snel vragen over wat wel en niet gebruikt mag worden. De sticker is een eenvoudige en snelle herinnering
aan uw advies om een influenzavaccin te overwegen. De mama’s in spe zullen u dankbaar zijn!
Nu is hét moment om deze stickers te gebruiken, en dat kan zeker nog tot begin volgend jaar. Geen nood als u er onvoldoende hebt, want via KOVAG kunt u er makkelijk bijbestellen.

Zwangere vrouwen willen het beste voor hun baby.
Laat hen via de sticker weten dat ze baat hebben bij een griepprik!
Zwanger en griep: wijs op het risico
Het is aangetoond dat zwangere vrouwen die de seizoensgriep krijgen, deze ernstiger doormaken, een grotere kans hebben om gehospitaliseerd te worden voor cardiopulmonaire
complicaties en een groter risico lopen op mortaliteit. Bovendien kan een infectie leiden tot
complicaties zoals vroeggeboorte, een laag geboortegewicht, doodgeboorte en neonatale
sterfte. Tot nu toe werden geen bijwerkingen van een inenting ontdekt, die anders zijn dan
bij een gewone vaccinatie, zoals lokale pijn, roodheid of een zwelling die na enkele dagen
spontaan verdwijnen. Hoofdpijn en koorts kunnen optreden, maar zijn zeldzaam. Zwangere
vrouwen die allergisch zijn voor kippeneiwit mogen zich niet laten inenten.

Voor wie?
De Hoge Gezondheidsraad geeft het advies zwangere vrouwen te vaccineren in het tweede
en derde trimester, bij de start van het griepseizoen (vanaf oktober). Als een vrouw pas later in het griepseizoen in het tweede trimester van de zwangerschap komt, wordt zij op dat
moment gevaccineerd. In sommige andere (Europese) landen wordt ook in het eerste trimester van de zwangerschap gevaccineerd.

Surf naar WWW.KOVAG.BE/VAN en vraag snel en eenvoudig extra stickers aan.
Geef de naam van uw apotheek, de gemeente en het aantal gewenste stickervellen op.
Enkele dagen later zal u deze ontvangen.
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