"Ik werk in de geestelijke gezondheidszorg en ben verder gezond. Waarom zou ik nu ineens
een griepprik gaan halen?"
Als je niet met kwetsbare mensen werkt, is het ook niet zinvol. Behalve misschien om zelf niet
ziek te worden op het moment dat je tijdens een epidemie had nodig bent.
"Is het ook effectief om alle cliënten een griepprik te laten halen, i.p.v. alleen cliënten met
chronische ziekte of ander hoog risico?"
Dat zou zeker helpen, maar niet voldoende zijn, vanwege de lage effectiviteit van de prik.
"Bij ons is er een verdeeldheid m.b.t. het nemen v.d. griepprik. In hoeverre bescherm je je
patiënten als je wel de griepprik haalt?"
De effectiviteit van de griepprik is bij mensen onder de 60 jaar ongeveer 60%, dus ja, je
beschermt patiënten daarmee
"Veel zorgmedewerkers willen geen griepvaccinatie omdat zij niet in de doelgroep van
kwetsbaren vallen en het dan alleen zouden doen om eventueel ziekteverzuim te
verminderen. Is dit te ontzenuwen met goede onderbouwde argumenten?"
En om hun kwetsbare patiënten niet ziek te maken toch ook?
"ik werk in een 3e-lijnskliniek aan de balie en onze patiënten komen zich bij ons aan de balie
melden als ze een afspraak hebben. De triage wordt ook aan die balie gedaan. Is het
verstandig voor mij en mijn collega's om een grieppik te nemen?"
Ja. Het zijn vast kwetsbare patiënten
"Hoe bescherm ik mijn patiënten door zelf een griepvaccinatie te krijgen, terwijl ik toch al bij
zeer geringe klachten thuis moet blijven: m.i. voegt een vaccinatie dan niets toe."
Al voordat je ziek wordt, ben je besmettelijk, zowel bij griep als bij corona.
"Wat is de toegevoegde waarde van mijzelf, als zorgverlener, laten vaccineren als de mensen
om mij heen, die zichzelf als risicogroep beschouwt, zelf al voor vaccinatie hebben gekozen?
Zijn zij dan niet al beschermt?"
Helaas werk het vaccin niet altijd en deze personen worden mogelijk door u besmet.
"Als er wordt gezegd dat juist de griepprik goed werkt bij jongeren. Waarom zouden we dan
niet alle jongeren vaccineren i.p.v. ook alle kwetsbaren?"
In Engeland worden inderdaad kinderen gevaccineerd en dat scheelt ziekte bij ouderen. Maar
natuurlijk niet volledig.
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