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Informatiebrochure 
vaccinatie tegen de 
A/H1N1 pandemische griep

Wat is het effect van dit vaccin?
Dit nieuwe vaccin beschermt u tegen het nieuwe virus dat de A/H1N1 
pandemische griep veroorzaakt. Dit vaccin beschermt u niet tegen 
de seizoensgriep, die door andere virussen veroorzaakt wordt. Voor 
de seizoensgriep bestaat er een ander vaccin. 

Kan ik nu de A/H1N1 pandemische griep niet 
meer krijgen?
Na vaccinatie is de kans op het krijgen van de A/H1N1 pandemische 
griep veel kleiner, maar zoals bij elke griepvaccinatie kan het zijn 
dat uw lichaam onvoldoende verdediging opbouwt tegen het virus. 
Het is dus mogelijk dat u toch nog een milde A/H1N1 pandemische 
griep doormaakt, maar met minder ernstige symptomen en met 
minder kans op complicaties. 

Wat als ik griepsymptomen krijg?
De voornaamste symptomen van de A/H1N1 pandemische griep 
zijn plotse koorts, spierpijn, moeheid, hoofdpijn, hoesten, 
algemeen onwelzijn en eventueel diarree. Ook de seizoensgriep 
kan deze symptomen veroorzaken. Laboratoriumtesten zijn niet 
nuttig of nodig om het onderscheid te maken tussen de verschillende 
soorten griep. Indien u deze griepsymptomen heeft, blijf dan thuis en 
contacteer uw huisarts. 



Zijn er bijwerkingen mogelijk na deze vaccinatie?

Bijwerkingen komen zelden voor, en meestal zijn ze helemaal niet 
ernstig.
Zoals bij elke vaccinatie is het mogelijk dat de plaats waar de prik gegeven 
werd een aantal dagen wat gezwollen en roder is. Het kan jeuken 
of wat pijnlijk zijn. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken, dit 
verdwijnt spontaan na een aantal dagen.

Eventueel kunnen wat moeheid, lichte temperatuursverhoging, 
hoofdpijn, gewrichtspijn of spierpijn optreden. U kan wat zweten of 
rillerig zijn, zoals bij een beginnende griep. Ook dit verdwijnt meestal 
vanzelf.

Een pijnlijke zwelling in de oksel, hals of lies aan de kant waar u 
gevaccineerd werd, kan optreden. Hoewel dit meestal zonder behandeling 
geneest, is het aan te raden om even uw huisarts te raadplegen.

Een allergische huidreactie die verder gaat dan de gevaccineerde 
bovenarm kan zich in uitzonderlijke gevallen voordoen. Contacteer in 
dat geval uw huisarts.

Andere nevenwerkingen die heel zeldzaam zijn: slapeloosheid, 
tintelingen, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, 
huiduitslag of jeuk. 

Een heel enkele keer gebeurt het dat iemand bloedingen of grote 
blauwe plekken krijgt of dat er problemen ontstaan in de bloedvaten, 
de hersenen of de zenuwen. In een dergelijk geval dient u dringend 
de huisarts te raadplegen.
 

Heeft u nog andere vragen?

Surf naar www.influenza.be
Mail naar info@influenza.be
Bel het Callcenter Influenza op 0800 99 777
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