
Wat u moet weten over ‘echte griep’ (zoals Influenza en Corona) 
Informatie van de Ommer huisartsengroep, zie ook thuisarts.nl 

 

 

Er gaat al weken geen nieuwsbericht voorbij of het woord ‘Corona’ valt. We worden overspoeld 
met ‘Corona-griep berichten’. Velen reageren gelukkig nuchter. Dat lijkt ons volkomen terecht! 
‘Griep’ is onderdeel van het leven en leidt ook ieder jaar tot vele zieken én doden. Dat is zo bij de 
jaarlijkse Influenza-griep en ook bij het huidige Corona griepvirus. Wat alledaagse informatie: 

 
Wat zijn de verschijnselen van ‘echte 
griep’? Als je ‘griep’ oploopt voel je je écht 
ziek. Dat wil zeggen: je hebt (plotseling) 
keel-, spier- & botpijn mét hoesten en 
(hoge) koorts. Waarschijnlijk was je 
daarvoor al een aantal dagen verkouden 
met hoesten. Vaak ontstaat de koorts in 
heel korte tijd. De ‘griep’ overvalt je dan 
van de ene op de andere dag. 

 
Wat moet je doen bij ‘griepachtige 
klachten’? Om u zelf te helpen is (bed)rust 
en koorts/pijnstilling verstandig. Tegen pijn 
of koorts helpt Paracetamol. Antibiotica zijn 
zinloos: virussen zijn volstrekt ongevoelig 
voor antibiotica. Om mensen in je omgeving 
te beschermen zijn (eenvoudige) hygiëne 
maatregelen verstandig (zie hieronder). 

 
Wie lopen risico op complicaties bij 
griep? Personen met chronische ziekten 
(hart- vaatziekten, COPD, astma, 
suikerziekte, tijdens chemotherapie / 
verminderde weerstand en hoog 
bejaarden) lopen duidelijk een hogere 
kans op complicaties en helaas dus ook 
op overlijden door de ‘griep’. 

 
Welke eenvoudige maatregelen kan ik 
nemen als ik griepachtige klachten heb? 
- bij hoesten géén hand voor de mond maar 

uw mond afdekken met kleding/elleboog; 
- wegblijven waar veel mensen bijeen zijn; 
- géén hand geven; papieren zakdoeken 

(eenmalig) gebruiken. 
- NIET in (volle) wachtkamer van ziekenhuis 
of huisartsenpraktijk komen: hier zitten 
immers mensen die al minder gezond zijn 
dus méér kans hebben op een erger verloop 
van ‘griep’ . 
- meerdere malen per dag handen wassen en 

desinfectans gebruiken. 
 

 
Hoe verspreidt een griepvirus zich? 
Griepvirussen gaan makkelijk over op andere 
mensen. Bij hoesten verspreid je met grote 
snelheid kleine (onzichtbare) druppeltjes. 
Daar zitten vele virusdeeltjes aan vast. Hoe 
zieker je bent, hoe meer virus je zo 
verspreidt. Die druppeltjes worden 
opgevangen door de slijmvliezen van iemand 
die dichtbij je is: slijmvliezen die makkelijk 
bereikbaar zijn zitten op ogen, neus en 
mond. Mensen binnen één à twee meter 
afstand lopen kans zo besmet te raken. 

 
Word ik altijd ziek door besmetting met een 
‘griepvirus’? Nee, dat hangt af van hoe snel 
je lichaam afweerstoffen aanmaakt. Veel 
mensen hebben al eens contact gehad met 
Influenza virussen en worden daardoor 
minder ziek van een variant van dat virus. 
Hoe vaker contact, hoe sneller je lichaam 
reageert en hoe kleiner de kans op ziek zijn. 

 
Waarom is er dan zoveel onrust over dit 
Coronavirus? Coronavirussen veroorzaken 
niet zo vaak een epidemie. Ons lichaam is dus 
minder bekend met dit soort virussen en ons 
afweersysteem kon daardoor nog niet zo vaak 
‘leren’ afweerstoffen te maken. De kans op 
ziek worden is daarom groter. 

 
Gaan er veel mensen dood aan het 
Coronavirus? Jaarlijks overlijden er in 
Nederland enkele duizenden mensen aan 
de gevolgen van Influenza, een ander 
griepvirus. Dat is minder dan 0,5% van alle 
mensen die in één jaar Influenza krijgen. 
Dat haalt het nieuws amper. Bij het 
Cornavirus lijkt dat percentage ongeveer 
2,5% te zijn: van iedere 100 patiënten die 
ziek worden overlijden er 2 à 3. 
Een andere vergelijking: bij de SARS epidemie 
in 2002 overleed 10% van de zieken. 

 


