"Waarom is het verstandig om juist tijdens een coronapandemie de griepprik te nemen?"
De griepprik is juist nu belangrijk. Om te vermijden dat er verwarring ontstaat met COVID-19
en de teststraten nog drukker worden. Maar ook om na een opgelopen griep niet nog
vatbaarder te zijn voor het coronavirus. En tenslotte, zoals altijd, om influenza en ernstige
complicaties daarvan te voorkomen. Een griepprik houdt het coronavirus niet tegen, maar is
veilig en verhoogt de kans op het krijgen van COVID-19 absoluut niet.
"Tegenwoordig dragen veel verpleegkundigen een chirurgisch mondneusmasker bij direct
patiëntencontact (i.v.m. Corona). In hoeverre voorkomt zo'n mondmasker de overdracht van
het griepvirus? (En in hoeverre is dit dan een 'alternatief' voor de griepprik?)"
Dat voorkomt mogelijk overdracht van virus van de drager van het mondneusmasker naar de
patiënt, maar slechts ten dele, dus samen met de vaccinatie werkt het het beste.
"door de coronamaatregelen zal het waarschijnlijk ook een mild influenzaseizoen worden.
Waarom nu dan toch vaccineren tegen de griep?"
Dat zou best kunnen, maar dat hoeft helemaal niet zo te gaan.
"is een griepspuit noodzakelijk als je Covid 19 hebt gehad en nog steeds klachten hebt?"
Griep en Covid zijn verschillende aandoeningen, die geen verband met elkaar hebben
"In hoeverre maakt het doormaken van een griep je vatbaarder voor een ernstiger beloop
van een COVID-infectie?"
Niet
"Kan ik ervan uitgaan dat de griepprik ook echt een griepprik is en er niet stiekem iets tegen
covid-19 in zit?"
Ja
"Is het verstandig om een griepprik te nemen als je corona hebt of recentelijk hebt gehad? "
Ja, niet tijdens de acute fase, wel erna.
"als ik me 'grieperig' voel na vaccinatie, maar dit accepteer als denkend dat dit zo hoort, hoe
verhoud ik me dan t.o.v. klachten die op Covid kunnen wijzen? (Thuisblijven bij klachten,
laten testen,..)"
Koorts krijg je niet van de griepprik en ook geen luchtwegverschijnselen. Dus verwarring met
corona is niet waarschijnlijk
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