
Griep in beeld
Winter 2017/2018

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) is verantwoordelijk voor het 
in kaart brengen van alle feiten en cijfers 
over de griep en de griepvaccinatie in 
Nederland. Daarvoor wordt continu 
onderzoek gedaan door verschillende 
nationale en internationale partners. Met de 
onderzoeksresultaten kunnen maatregelen 
genomen worden tegen de griep.



Feiten en cijfers griep in Nederland
Winter van 2017/2018

38ºC

18
weken De griepepidemie duurde 

18 WEKEN
± 900.000 mensen
zijn ziek geworden door een infectie 
met het griepvirus in de periode  
van begin oktober tot eind mei.

± 16.000
ziekenhuis-
opnames
Veel mensen werden tijdens de 
epidemie opgenomen in het 
ziekenhuis voor complicaties  
van griep, zoals longontsteking.

340.000 
keer werden de huisartsen  
bezocht in verband met  
griepachtige klachten 
tijdens de epidemie.

 

 

GRIEPPRIK
Ongeveer de helft van de 
mensen die in aanmerking 
komen voor de griepprik  
laat zich vaccineren  
tegen de griep.

VACCIN 
Het griepvaccin wordt elk jaar 
opnieuw ontwikkeld, omdat er 
verschillende soorten griepvirussen 
zijn die steeds veranderen.

EFFECTIVITEIT 
Het griepvaccin van 2017 was redelijk 
effectief tegen het soort griep dat 
deze winter vaak voorkwam.

 9.500
Tijdens de epidemie stierven er  
9.500 mensen meer dan normaal.  
Het is waarschijnlijk dat deze ‘over-
sterfte’ samenhangt met de griep. 



Wie werken aan griep?

RIVM

ERASMUS 
MEDISCH 
CENTRUM 

Gedetailleerde 
analyse van de virussen  

ZIEKENHUIZEN 
(Jeroen Bosch ziekenhuis,  
LUMC, UMC Utrecht)
Ernstige luchtweginfecties  
waar ziekenhuisopname voor 
nodig is  

HUISARTSEN (nivel) 
• Aantal mensen dat huisarts bezoekt  

met griepachtige klachten 
• Bemonstering van patiënten met  

griepachtige klachten
LABORATORIUM RESULTATEN 
VANUIT NEDERLANDSE 
ZIEKENHUIZEN
Hoe vaak wordt griepvirus 
gemeten

STERFGEVALLEN
(CBS)

VERPLEEG-
HUIZEN (SNIV)

• Aantal bewoners in 
verpleeghuis met 
griepachtige klachten

• Bemonstering van 
bewoners in  
verpleeghuis  
met griepachtige 
klachten

ELKE
WEEK

RIVM geeft griepgegevens van Nederland door 
aan WHO en ECDC voor internationaal beleid

• FEITEN EN CIJFERS OVER GRIEP
• MAATREGELEN TEGEN GRIEP

24 ORGANISATIES 
UIT 16 EUROPESE 
LANDEN
Effectiviteit en impact van de  
griepprik bij ouderen
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De zorg voor morgen begint vandaag
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Wilt u het volledige rapport ‘Surveillance 
Respiratoire infecties 2017/18’ lezen? 
Scan dan de QR-code.

http://www.rivm.nl/griep



