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dossier griep
MEDICATIE

nieuws
* Ook e-sigaret irriteert het immuunsysteem * Paracetamol doet niet veel
bij griep * Bewegen bij de griepprik

Paracetamol helpt
niet bij griep
Geveld door een griep? Laat de paracetamol dan
maar staan. Volgens onderzoekers van het Medical
Research Institute of New Zealand vermindert
paracetamol de griepsymptomen niet. Negatieve
effecten op het herstel heeft de populaire pijnstiller volgens de Nieuw-Zeelanders ook niet.
tinyurl.com/paracetamol-griep

IN HET KORT

BEWEGING

OVERREACTIE

Ook e-sigaret
verergert griep
Rokers zijn kwetsbaarder voor
griep dan niet-rokers, weten
onderzoekers al jaren. Een griep
die bij niet-rokers betrekkelijk
mild verloopt, kan bij rokers
leiden tot ernstige klachten. Dat
geldt waarschijnlijk ook voor
rokers die zijn overgestapt op
e-sigaretten, ontdekten onderzoekers van de Johns Hopkins
University in de Verenigde Staten die proeven deden met muizen. Net als gewone sigaretten
irriteren e-sigaretten het immuunsysteem, waardoor de
immuuncellen overreageren bij
een besmetting door griepvirussen. De symptomen van griep,
zoals spierpijn en hoofdpijn,
worden daardoor ernstiger.
tinyurl.com/griep-rokers
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Griepprik
werkt beter door
lichaamsbeweging
Griepvaccins slaan beter aan bij 65plussers die geregeld bewegen dan bij
65-plussers met een zittende levensstijl. Dat ontdekten Braziliaanse immunologen die 61 gezonde mannen
tussen 65 en 81 jaar een griepvaccin
toedienden. Toen de onderzoekers
keken hoeveel antilichamen tegen de
virussen in het bloed van de mannen
opdoken, zagen ze dat de mannen die
geregeld wandelen, tennissen of op een
andere manier bewegen, beter beschermd waren dan de mannen die
weinig in beweging komen. Het maakte
niet uit hoe intensief de mannen aan
lichaamsbeweging doen.
tinyurl.com/griepprik-beweging

NIET-MEDISCH

Schone handen,
minder griep
Volwassenen die tijdens een griepepidemie
willen voorkomen dat ze ziek worden, kunnen het best geregeld hun handen wassen
nadat die in contact zijn geweest met mogelijke besmettingsbronnen. Dat concluderen Australische onderzoekers, verbonden
aan de universiteit van Western Sydney, in
een overzichtsstudie naar alle niet-medische manieren om griep te voorkomen. Uit
deze analyse kwam handenwassen als de
best onderbouwde strategie naar voren.
Het maakt waarschijnlijk niet uit waarmee
mensen hun handen wassen. Bijzondere
ontsmettende producten met bijvoorbeeld
alcohol beschermen niet beter tegen griep
dan gewoon water en zeep.
tinyurl.com/griep-wassen

GRIEPPRIK

Griepprik
Experts
aan het
woord

4 brandende vragen

GIDEON
KERSTEN is als
bijzonder hoogleraar verbonden aan de universiteit van
Leiden. Werkt bij
Intravacc, een
onderzoeksorganisatie die
vaccins ontwikkelt.

Elk jaar kunnen zo’n vijf
miljoen Nederlanders de
griepprik halen. Is die prik veilig
en wegen de positieve
effecten ervan wel op tegen
mogelijke bijwerkingen?
Experts beantwoorden
de vier belangrijkste vragen
over de griepprik.
Tekst Willem Koert

1

Zitten er griepvirussen
in de griepprik?

£
✘ Nee
JAAP VAN
DISSEL is hoogleraar Interne
Geneeskunde
aan het LUMC,
en directeur van
het Centrum
Infectieziektebestrijding van
het RIVM. Publiceerde 300 wetenschappelijke
artikelen over
infectieziekten.

‘Bij de eerste stap van de productie van
griepvaccins gaan fabrikanten inderdaad
uit van virussen die bij geïnfecteerde
mensen zijn aangetroffen’, vertelt vaccinoloog Gideon Kersten van Intravacc.
‘Die virussen worden bij wijze van spreken gekruist met andere virussen. Dat
gebeurt op zo’n manier dat de buitenkant
van het griepvirus behouden blijft, en de
binnenkant wordt vervangen. Die binnenkant bestaat uit het erfelijk materiaal
van het virus. Het resultaat is een virus
dat zich goed kan vermenigvuldigen, en
dat van buiten lijkt op het griepvirus,
maar dat niet is.’

Die vermenigvuldiging gebeurt meestal
in eieren van kippen, maar steeds vaker
in cellen in bioreactoren. De fabrikant
haalt de virussen vervolgens uit de eieren
of de reactor om ze te verwerken. De
binnenkant wordt onklaar gemaakt,
waardoor het virus zich niet meer kan
vermenigvuldigen.
De eerstegeneratievaccins bestonden
uit deze geïnactiveerde virussen, maar de
huidige vaccins zijn nog een stapje geavanceerder. Ze bevatten stoffen die zijn
verkregen door geïnactiveerde virussen
in stukjes te hakken. Deze vaccins bevatten specifieke fragmenten van de buitenkant van de virussen. Het immuunsysteem heeft aan die fragmenten genoeg
om weerstand tegen de echte virussen te
kunnen ontwikkelen.

2

Veroorzaakt de
griepprik griep?

£
✘ Nee
‘In een vaccin zitten fragmenten van
geïnactiveerde griepvirussen’, vertelt
Kersten. ‘Ze kunnen zich niet meer vermenigvuldigen, en dus ook geen griep meer
veroorzaken. Maar ze kunnen nog wel het
immuunsysteem activeren.’ Het immuunsysteem heeft een soort inlichtingendienst.
Die bestudeert de virusfragmenten die
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Wie komen er
in aanmerking
voor de griepprik?
➜ Iedereen vanaf 60 jaar.
➜ Bewoners van zorginstellingen.
➜ Mensen met een longziekte als astma, bronchitis en
emfyseem.
➜ Mensen met hart- en
vaatziekten.
➜ Mensen met een nierziekte.
➜ Diabeten.
➜ Gebruikers van medicijnen
die het immuunsysteem
remmen.

met het vaccin in het lichaam zijn gekomen. Het immuunsysteem traint bij wijze
van spreken gespecialiseerde immuuncellen, die virussen met dezelfde buitenkant
als in het vaccin zullen herkennen en doden met antistoffen. Als dit proces goed
verloopt, zullen de griepvirussen waarop
het vaccin is gebaseerd er niet meer in
slagen in het lichaam voet aan de grond te
krijgen. Het immuunsysteem zal ze onmiddellijk herkennen en uitschakelen.

3

Werkt de
griepprik altijd?

£ Nee
Experts van de wereldgezondheidscentra
bepalen tegen welke griepvirussen de
griepprik moet beschermen. ‘Wereldwijd
monitoren deskundigen welke griepvi-
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russen bij mensen opduiken’, vertelt Jaap
van Dissel, directeur van het Centrum
Infectieziektebestrijding van het RIVM.
‘Op basis van die metingen voorspellen
ze welke griepvirussen het komende winterseizoen zullen opduiken. Tegen de
drie of vier belangrijkste virussen beschermt de griepprik. Omdat een voorspelling niet altijd klopt, is de griepprik
niet onfeilbaar. Desondanks vermindert
de griepprik de kans op griep met meer
dan 50%. En de kans op complicaties is
geringer bij wie ondanks de griepprik
toch ziek wordt.’
Het gebeurt geregeld dat mensen die
de griepprik hebben gehad toch ziek
worden. Hoewel het niet altijd duidelijk
is of het dan om griep gaat of om een
ander virus dat griepachtige verschijnselen veroorzaakt, vragen sommige wetenschappers zich af of de griepprik wel
werkt. Ze baseren zich onder meer op
een paar recente grote studies, die concluderen dat het effect van de griepprik
niet of niet duidelijk aantoonbaar is. In
2014 besloot de Nederlandse Gezondheidsraad dat de griepprik, ondanks die
teleurstellende studies, moest blijven.
‘Er zijn veel aanwijzingen dat de griepprik wel degelijk werkt’, zegt Van Dissel.
De griepprik beschermt niet alleen
mensen die de prik hebben genomen,
maar ook hun omgeving, voegt Van Dissel daaraan toe. ‘Verplegers en artsen
bijvoorbeeld komen veel in contact met
zieken en ouderen, en kunnen dus griepvirussen overdragen. We adviseren daar-

om medewerkers in de gezondheidszorg
de griepprik te halen. Uit onderzoek
blijkt dat de kans op besmetting binnen
zorginstellingen daardoor afneemt.’
Gezonde mensen hebben meestal weinig van griep te duchten, maar dat is anders voor diegenen met een door ouderdom of medicijngebruik verzwakt
immuunsysteem. ‘Bij hen is griep lang niet
altijd een onschuldig hoestje’, benadrukt
Van Dissel. ‘Bij bijvoorbeeld mensen met
hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes kunnen koorts, vochtverlies of gewoon
ziek zijn net te veel zijn. In het ernstigste
geval leidt het tot overlijden.’ Artsen schatten dat er jaarlijks 2000
Nederlanders overlijden als gevolg van
griep.

4

Heeft de
griepprik bijwerkingen?

£ Ja
‘Griepvaccins die zijn gebaseerd op virussen opgekweekt uit kippeneieren kunnen bij mensen met een allergie voor
eiwitten allergische reacties oproepen’,
zegt Van Dissel. ‘Er zitten immers sporen
van de eiwitten uit eieren in de vaccins.’
In de praktijk komt deze bijwerking bijna
niet voor.
Het Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt jaarlijks 200 tot 300 meldingen van
bijwerkingen bij de griepprik die niet met
allergie te maken hebben, laat directeur
Agnes Kant weten. Meestal gaat het om
bekende en tijdelijke bijwerkingen, zoals
een ontsteking op de injectieplaats,
hoofdpijn, spierpijn, koorts en vermoeidheid. In enkele tientallen gevallen is gerapporteerd dat de arm of de schouder
waarin het vaccin was geïnjecteerd dikker werd. Deze zwelling breidde zich
soms uit tot onder de elleboog. In de
meeste gevallen verdwijnt deze na enkele
dagen. ‘De laatste jaren hebben we geen
verontrustende signaleringen ontvangen’,
vat Kant samen. ■

INTERVIEW HUUB SAVELKOUL

Verhoog
de natuurlijke
weerstand
In populaire tijdschriften is veel te lezen over
de ‘natuurlijke afweer’ of de ‘natuurlijke weerstand’. Een soort vermogen van het immuunsysteem om griep- en verkoudheidsvirussen te
bestrijden. Bestaat dat echt?

Griep voorkomen
Niemand wil bij elk griepgole het
haasje zijn. En dat hoeft ook niet,
vertelt de Wageningse immunoloog
en hoogleraar Huub Savelkoul. Onze
leefstijl bepaalt in belangrijke mate
mee hoe goed ons immuunsysteem
werkt.

‘Jazeker. In de immunologie heet dat het “innate
immuunsysteem”. Dat is het deel van het immuunsysteem dat elk gezond mens vanaf de geboorte
beschermt tegen ziektekiemen. Het is de eerste verdedigingslinie van het lichaam dat ogenblikkelijk
actief wordt als virussen of andere ziekteverwekkers
het lichaam proberen binnen te komen.
De stoottroepen van dat innate immuunsysteem
bestaan uit zogenoemde naturalkillercellen en
andere witte bloedcellen. Die circuleren in het lichaam, en scannen voortdurend de cellen die ze
tegenkomen. Komen ze een cel tegen die is besmet
door een virus, dan doden ze die ogenblikkelijk – en
daarmee dus ook de virussen die in die cellen zitten.
Als er voldoende killercellen in het lichaam actief
zijn, krijgen griep en verkoudheid geen kans.’
Ik dacht dat het lichaam virussen pas kon bestrijden als die al eerder hebben toegeslagen.

‘Da’s het andere deel van het immuunsysteem. In
leerboeken heet dat deel het “lerende immuunsysteem” of het “verworven immuunsysteem”. Dat reageert op virussen die in het verleden al eens langs de
killercellen heen zijn geglipt, en die ziek hebben

Tekst Willem Koert Fotografie De Beeldredaktie/
Marco Vellinga
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Huub
Savelkoul
(1956)

1982
Studeert af als
celbioloog in
Wageningen

1988
Verbonden aan het
DNAX Research
Institute in de
Verenigde Staten

2003
Hoogleraar
Celbiologie en
Immunologie aan
Wageningen
Universiteit

gemaakt. Deze immuuncellen zijn geen stoottroepen, maar specialisten die cellen herkennen
die door een specifiek virus zijn besmet en die
vervolgens opruimen. Vaccins bevatten verzwakte ziekteverwekkers die dat lerende immuunsysteem onderwijzen. Maar goed: dat immuunsysteem beschermt niet tegen nieuwe virustypen.
Omdat griep- en verkoudheidsvirussen continu
veranderen, is het innate immuunsysteem zo
belangrijk.’
Kunnen mensen griep voorkomen door hun
innate immuunsysteem te versterken?

‘Jazeker. Er zijn leefstijlfactoren die dat systeem
sterker of zwakker kunnen maken. Een
heel belangrijke is slapen. De weefsels
die immuuncellen produceren, herstellen tijdens de slaap. Overdag,
bij activiteit, sluipen er allerlei
foutjes in de cellen van die weefsels, maar ’s nachts, tijdens de
slaap, repareert het lichaam de
schade. Slecht of onvoldoende slapen vermindert het aantal en de kwaliteit van de immuuncellen in het lichaam.
Contact met een virus vergroot dan de kans echt
ziek te worden.
Het effect van slaap wordt sterker naarmate je
ouder wordt. Na het 50e levensjaar worden de
cellen van het innate immuunsysteem minder
actief. Ze worden luier. Als je jong bent, hebben
een paar nachten doorhalen nog weinig gevolgen
voor het immuunsysteem. Maar als je de 50 bent
gepasseerd, begint zo’n leefstijlfactor als slaap te
tellen.’
Zelf word ik sneller verkouden of grieperig
als ik last heb van stress. Is stress ook een
van die leefstijlfactoren?

‘Ja. Een korte periode van stress is niet ongezond,
maar door dagen of wekenlang stress maakt het
lichaam meer stresshormonen aan. Die zorgen
ervoor dat het lichaam prioriteit geeft aan alles
wat het nu direct nodig heeft om goed te functioneren, en minder prioriteit aan processen die pas
op de langere termijn belangrijk zijn.
Het immuunsysteem is niet zo belangrijk om
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vandaag te overleven, en dus maken stresshormonen de cellen van het innate immuunsysteem
luier.’
Wat is daaraan te doen als de oorzaak van
stress niet is weg te nemen?

‘Ontspannen. Alles wat ontspant, troost, amuseert of verstrooit verlaagt de cortisolspiegel tijdens stress. Vakantie kan de hoeveelheid stresshormoon in het lichaam verlagen, maar humor
en een stevige wandeling kunnen dat ook.
Lichaamsbeweging is trouwens een verhaal
apart. Die activeert het immuunsysteem niet
alleen doordat stress vermindert, maar ook op
andere manieren die we nog niet helemaal begrijpen. Misschien geven spieren stoffen af waardoor de natuurlijke afweer beter werkt, of
misschien werkt het op een andere
manier. Maar regelmatig bewegen
vergroot de weerstand tegen onder
meer griep. Dat gebeurt trouwens
niet door korte en explosieve bewegingen, maar door langer durende beweging op een matig niveau. Elke dag fietsen naar het werk,
of een wandeling na het eten heeft
meer effect dan een uurtje per week buffelen met zware gewichten in het fitnesscentrum.’
Hoe zit dat met de pillen en poeders die volgens advertenties het immuunsysteem verbeteren? Zijn er supplementen die beschermen tegen griep? Of voedingsmiddelen?

‘De makers roepen van alles, maar goede studies
met proefpersonen zijn er weinig. Een verband
tussen voeding en immuunsysteem is er echter
wel. Een goede voeding met veel groenten en
fruit, volle graanproducten en weinig slechte
vetten houdt het immuunsysteem in vorm. Voor
afweer tegen virussen zijn vitaminen zoals C en E
en mineralen zoals zink en selenium belangrijk.
Goede bronnen van die vitaminen zijn groenten
en fruit. Zink zit in mager vlees en bladgroenten,
en selenium in noten, vis en volle granen.’
Het klinkt bekend allemaal…

‘Dat kan heel goed. De leefstijl die het immuunsysteem optimaliseert correspondeert met de
leefstijl waarmee je gezond blijft.’ ■
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FEITEN EN CIJFERS

Griep

300.000

Nederlanders melden zich
tijdens het griepseizoen met
griepverschijnselen bij de
huisarts. Het werkelijke aantal
Nederlanders met griep is
waarschijnlijk vijf keer zo groot.

jaar geleden velde de jaarlijkse
griepgolf 3 tot 4 keer zo veel
Nederlanders als nu. Sinds de
jaren 70 is het aantal griepslachtoffers gestaag afgenomen. Experts vermoeden dat
dit komt door de invoering van
de griepprik.

Zo’n 2000 Nederlanders
overlijden jaarlijks
waarschijnlijk aan griep.
Dat waren er het afgelopen jaar, met een ongewoon lang griepseizoen,
vermoedelijk drie tot
vier keer zo veel.

Wie geveld wordt door
een griepvirus, is daar
waarschijnlijk twee tot
drie dagen eerder mee
besmet.

Het griepseizoen duurt
van november tot maart.
Daarom vindt de jaarlijks griepprikcampagne
plaats in de laatste weken van oktober.

19%

Volgens onderzoekers
van de universiteit
van Hong Kong verhoogt
ernstig overgewicht
de kans op overlijden
door een agressief
griepvirus met 19%

Vrouwen reageren beter op de griepprik dan
mannen, ontdekten onderzoekers van het Franse
onderzoeksinstituut Inserm. Vrouwen maken
na een griepprik 70% meer beschermende
immuuncellen aan dan mannen.
Een van de kenmerken van griep is dat de ziekte snel toeslaat.
Wie in een periode van 12 uur wordt overvallen door symptomen
als koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, keelpijn,
droge hoest en koorts, heeft waarschijnlijk een griep te pakken.

30%

De eerste zes
maanden na
een stevige griep
is de kans op
een depressie
30% hoger
dan normaal.
MEER INFORMATIE

degrotegriepmeting.nl
rivm.nl/griep
thuisarts.nl/griep
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