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Zich beschermen tegen het Covid- en griepvirus is 
kinderspel 

 

Het griepvaccin, dat zonder voorschrift verkrijgbaar is in de apotheek, kan simultaan toegediend 
worden met een vaccin tegen Covid-19 in een van de 5 Brusselse vaccinatiecentra. Deze mogelijkheid 
wordt aangeboden aan Brusselaars die zich tegen de virussen willen beschermen. 

Omdat er vorig jaar beperkingen werden ingevoerd om Covid-19 te bestrijden, zijn we minder in contact gekomen 
met het griepvirus en hebben we dus minder antilichamen aangemaakt. Bijgevolg zouden er deze winter meer 
mensen de griep kunnen krijgen, waarvan de meest voorkomende symptomen (hoest, koorts, niezen, 
loopneus/verstopte neus, keelpijn) dezelfde zijn als die van Covid-19. 

Wie zich graag tegen de griep wil beschermen, kan het vaccin bij zijn apotheker halen zonder medisch voorschrift.  
De risicogroepen die vastgelegd werden door de Hoge Gezondheidsraad en het RIZIV zullen bij aankoop van het 
vaccin kunnen genieten van een grote terugbetaling. Het gaat hierbij om personen ouder dan 50 jaar, patiënten 
van alle leeftijden die lijden aan een chronische ziekte, personen met een BMI hoger dan 35, personen die werken 
in de zorgsector en zwangere vrouwen. 

Om zich gelijktijdig te laten vaccineren tegen de twee virussen, moeten de Brusselaars zelf hun griepvaccin 
meebrengen naar het vaccinatiecentrum. Het vaccin tegen Covid-19 zal in de rechterarm toegediend worden en 
het vaccin tegen de griep in de linkerarm. Op 6/12: 119.723 griepvaccins werden al geleverd aan de Brusselse 
apotheken. 

Volgens gezondheidsexperts hoeft er geen minimuminterval in acht genomen te worden tussen vaccinatie tegen 
Covid-19 en het griepvaccin. Deze twee vaccins kunnen dus gelijktijdig toegediend worden. 

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn 
essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente 

virusvarianten. 

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op 

Facebook, Twitter en Instagram. 
 

 

https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc
file:///C:/www.instagram.com/coronavirus_cocom_ggc/

