
Griepvaccinatie 2022 – 2023 
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft, traditiegetrouw, zijn advies rond het komende 

griepvaccinatieseizoen gepubliceerd.  In het griepseizoen 2020-2021 zijn er wereldwijd, ook in België, 

veel minder griepgevallen dan gewoonlijk geweest omwille van de coronamaatregelen, en in 

het griepseizoen 2021-2022 trad in onze streken pas laat – in maart 2022 – een piek van 

influenzagevallen op. De HGR stelt dat het onmogelijk is om te voorspellen wanneer het influenzavirus 

in het volgende seizoen zal opduiken en hoe groot de impact van het influenzavirus zal zijn. 

Het blijft essentieel om steeds de basis-voorzorgsmaatregelen correct toe te passen, zoals regelmatig 

handen wassen met zeep en een goede nies- en hoesthygiëne. Dergelijke voorzorgsmaatregelen zijn 

inderdaad essentieel om verspreiding en infectie te beperken met zowel het influenzavirus als het 

coronavirus en andere virussen die griepale aandoeningen veroorzaken. De HGR benadrukt ook het 

belang van het dragen van een mondmasker tijdens een epidemie van respiratoire infecties, zeker op 

drukke plaatsen en voor risicopatiënten. 

Er wordt aanbevolen volgende groepen (in volgorde van prioriteit voor het geval er zich een schaarste 

aan vaccins zou voordoen) van personen te vaccineren tegen seizoensgebonden griep voor het 

winterseizoen 2022-2023:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categorie A (de 3 groepen hebben dezelfde en de hoogste prioriteit): 

• Groep 1: personen met een risico op complicaties, d.w.z.: 

o Alle personen vanaf 65 jaar; 

o Alle patiënten vanaf 6 maand die lijden aan een onderliggende chronische 

aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstig astma), het 

hart (uitgezonder hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen 

(inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan 

immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd); 

o Personen die in een instelling verblijven; 

o Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap; 

o Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan. 

• Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector 

Deze groep omvat alle personen die betrokken en actief zijn (met inbegrip van vrijwilligers en 

stagiairs): 

o In een instelling voor acute of chronische zorg (al dan niet in rechtstreeks contact met 

patiënten). Bv.: verzorgend en medisch personeel, maar ook technici, 

onderhoudspersoneel, administratief personeel, enz. 

o In een preventiedienst inzake gezondheid (bv. Kind en Gezin). 

o Alle gezondheidswerkers en hun personeel buiten instellingen: in een praktijk, een 

apotheek, aan huis. Bv.: apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, 

ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, enz. 

• Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als: 

o De risicopersonen uit groep 1 

o Kinderen jonger dan 6 maanden 

Categorie B:  

Alle personen tussen 50 en 65 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden (zoals die uit 

Categorie A, Groep 1).  

Naast het verhoogde risico op complicaties bij griep door hun leeftijd, bestaat er 1 kans op 3 dat ze ten 

minste 1 factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt. Het gaat vooral om personen die 

roken, overmatig alcohol gebruiken en/of zwaarlijvig zijn (BMI > 30). Vaccinatie tegen seizoensgriep 

wordt binnen deze categorie overwogen op individuele basis, na een gesprek met de huisarts 

(gezamenlijk besluitvorming na een persoonlijke risicobaten-analyse) 

Categorie C:  

Systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar wordt niet aanbevolen door 

de HGR.  



Beschikbare vaccins 
Ook dit seizoen zullen alleen quadrivalente vaccins beschikbaar zijn. Zij bevatten antigenen tegen de 

2 meest voorkomende influenza A-stammen en tegen de twee circulerende B-stammen. 

Het betreft: 

• Drie “standaardgedoseerde” quadrivalente vaccins: α-RIX-Tetra®, Vaxigrip Tetra® en Influvac 

Tetra®. Deze zijn geregistreerd voor iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden.  

• Een “hooggedoseerd” quadrivalent vaccin: Efluelda®, voorzien voor gebruik bij personen ≥ 60 

jaar. Het RIZIV voorziet enkel terugbetaling bij personen ≥ 65 jaar (zie verder).  

De samenstelling is als volgt: 

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 of een verwante stam 

A/Darwin/9/2021 (H3N2) of een verwante stam 

B/Austria/1359417/2021 of een verwante stam (de zogenaamde “B-Victoria-lijn”) 

B/Pukhet/3073/2013 of een verwante stam (de zogenaamde “B-Yamagata-lijn”) 

Het “hooggedoseerd” vaccin bevat per influenzastam 60 µg antigeen, in plaats van 15 µg antigeen 

zoals in de momenteel beschikbare “standaardgedoseerde” vaccins. Er is geen bewijs van superioriteit 

van het hooggedoseerd vaccin t.o.v. de standaardgedoseerde vaccins in het vermijden van 

complicaties. 

Dosis van het vaccin bij kinderen 
Op basis van gegevens over de vaccinveiligheid beveelt de Raad aan om ongeacht de leeftijd, en dus 

zuigelingen van 6 tot 36 maanden inbegrepen, de volledige dosis van 0,5 ml van het vaccin toe te 

dienen. Het is immers aangetoond dat de dosis van 0,5 ml een betere immunogeniciteit oplevert 

zonder meer bijwerkingen te veroorzaken. Anderzijds zijn de nieuwe quadrivalente vaccins 

geregistreerd voor een dosis van 0,5 ml. Kinderen jonger dan 9 jaar die voor de eerste keer 

gevaccineerd worden, hebben een 2de dosis van het vaccin nodig met een minimum interval van 4 

weken. 

(Tot) wanneer vaccineren? 
De HGR beveelt aan om te vaccineren vanaf midden oktober; griepvaccinatie biedt bescherming vanaf 

een termijn van 10 tot 15 dagen volgend op de injectie. Het griepseizoen duurt gemiddeld 8 tot 12 

weken; vaccinatie tegen seizoensgriep blijft hierdoor opportuun zolang de piek in griepincidentie nog 

niet bereikt is.  Na deze piek kan vaccinatie geval per geval overwogen worden in samenspraak met de 

behandelende huisarts. Simultane vaccinatie tegen COVID-19 en seizoensgriep is mogelijk op vlak van 

veiligheid en doeltreffendheid (geen signalen van ongewenste effecten en behoud van 

immuunrespons).   

Terugbetaling 
• Wanneer de arts op het voorschrift “Influenzavaccin” vermeldt in plaats van een 

specialiteitsnaam, mag de apotheker één van de drie standaardgedoseerde vaccins (α-RIX-

Tetra®, Vaxigrip Tetra®, Influvac Tetra®) afleveren; dit geldt niet voor het 

hooggedoseerde vaccin (Efluelda®), dit moet steeds op specialiteitsnaam voorgeschreven 

worden. 

• Terugbetaling voor de 3 “standaardgedoseerde” vaccins is voorzien bij alle doelgroepen voor 

vaccinatie zoals gedefinieerd door de HGR (dus categorie A en B van de HGR) en ook voor 

professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde 



dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend 

gevogelte en varkens. De terugbetaling kan worden verleend voor zover de behandelende arts 

op het voorschrift “derdebetalingsregeling van toepassing” heeft vermeld. 

• Het “hooggedoseerd” vaccin is enkel terugbetaald wanneer het wordt gebruikt bij personen ≥ 

65 jaar die verblijven in de residentiële zorg (bv. woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf) 

of in een andere vorm van instelling. De vergoeding wordt toegestaan na toekennen van een 

machtiging voor een verpakking per nieuw griepseizoen (na afgifte van een aanvraagformulier 

aan de adviserend arts). 

De apotheker 
Zoals in seizoen 2021-2022, zullen apothekers opnieuw een voorschrift kunnen opmaken voor een 

influenzavaccin. Het voorschrijfrecht van apothekers voor griepvaccins werd door een Koninklijk 

Besluit voor onbepaalde duur verlengd. Dit is vorig jaar zeer succesvol geweest: 1 op 2 voorschriften 

werd door de apotheker opgesteld! Hiermee worden de huisartsenpraktijken wat ontlast. Het 

uiteindelijk doel van deze maatregel is om de vaccinatiegraad te verhogen door het afhalen van een 

griepvaccin makkelijker te maken. 

De apotheker kan ook onmiddellijk de derdebetalersregeling toepassen voor alle patiënten die tot de 

risicogroepen behoren. Bijvoorbeeld voor alle personen boven de 50 jaar, zelfs indien ze niet aan een 

risicoaandoening lijden. De arts die personen met een chronische ziekte opvolgt, is natuurlijk vaak de 

eerste om griepvaccinatie te adviseren wanneer dat is aanbevolen. Het gaat hier om een versterkte 

samenwerking tussen artsen en apothekers. Bij twijfel zullen de apothekers de patiënt immers 

doorverwijzen naar een arts. Die zal dan definitief beslissen tot welke groep de patiënt behoort, en al 

dan niet recht heeft op terugbetaling. 

 

Samengevat: 

 α-RIX-Tetra® 
Influvac Tetra® 
Vaxigrip Tetra® 

Efluelda® 

Hoe voorschrijven? “influenzavaccin” 
of specialiteitsnaam 

specialiteitsnaam 

Doelgroep voor terugbetaling: Cat. A en B van de HGR en  
professionele kwekers van 
gevogelte en/of varkens (+ 
gezinsleden die onder 
hetzelfde dak wonen) 

≥ 65 jaar die verblijven in de 
residentiële zorg 

Vermelding op voorschrift, 
noodzakelijk voor 
terugbetaling? 

“derdebetalingsregeling van 
toepassing” 

neen 

Machtiging noodzakelijk voor 
terugbetaling? 

neen ja 

Voorschrift door apotheker 
mogelijk? 

ja neen 

 

 



Ondersteuning 
• Dit jaar maakt de Vlaamse Overheid opnieuw gebruik 

van “het groene mannetje” voor de publiekscampagne. 

De apothekers zullen terug aan de hand van folders 

patiënten informeren over de voordelen van de 

griepspuit. Materiaal te bekomen via www.vlaamse-

logos.be.  

 

 

• De Westvlaamse Apothekersvereniging heeft met het 

zelfde doel ook scheurfolders ter beschikking gesteld 

van de apotheken.  

 

 

 

 

 

 

 

• De softwareprogramma’s van de apotheken zullen 

vanaf 15 oktober ook waarschuwen voor iedere 

persoon behorend tot de doelgroep waarvoor nog geen 

griepvaccin werd afgeleverd. Op die manier kunnen de 

apothekers gericht proactief patiënten aanspreken en 

sensibiliseren.  

• Dit jaar is er een nieuwe campagne naar het 

zorgpersoneel. Als zorgverlener of personeelslid in de 

zorgsector doet men er goed aan zich te laten 

vaccineren tegen griep. Zo beschermt men niet alleen 

zichzelf tegen ernstige ziekte, men beschermt 

familieleden, naasten en patiënten én men helpt 

team/collega’s door het risico te verkleinen door ziekte 

uit te vallen. Nu er ook nog altijd collega’s ziek kunnen 

uitvallen door COVID,  is het des te belangrijk ziekte-

uitval door griep te beperken.  
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