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Cijfers

U kan het laatste wekelijkse griepbulletin van Sciensano over de surveillance van
griep raadplegen.

In de meeste gevallen is griep een goedaardige aandoening, maar bij ouderen,
zwangere vrouwen en zieke mensen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken.
Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname
te voorkomen.

Griep in België

Gemiddeld worden elk jaar 500.000 mensen in België getroffen door een
griepsyndroom, dus ongeveer 2 tot 8% van de bevolking.
Een matige griepepidemie treft ongeveer 5% van de bevolking (550.000 op 11
miljoen inwoners).
Een sterkere griepepidemie treft ongeveer 10% van de bevolking (1.100.000 op
11 miljoen inwoners).
Gemiddeld ontwikkelt 1 op de 1.000  grieppatiënten complicaties waarvoor
een ziekenhuisopname vereist is.
Meer dan 90% van de sterfte betreft mensen van 65 jaar of ouder.

Griep in Europa 

Raadpleeg alle cijfers over de griep in Europa op de website van het europees
centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC).
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Griep in de wereld 

Wereldwijd zou griep 3 tot 5 miljoen ernstige infecties en 250.000 tot 500.000
sterfgevallen per jaar veroorzaken (WGO).

Sciensano & Influenza

Sciensano coordineert een netwerk van peilartsen en peilziekenhuizen om de
griepactiviteit, de intensiteit en de ernst van de epidemie en de weerslag ervan
op de bevolking voortdurend te evalueren. Sciensano is ook het Nationaal Re‐
ferentiecentrum (NRC) voor influenza virus. Het Belgische Officieel Medicijnen
Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese
OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het influenza‐
vaccin voordat het op de markt gebracht wordt.
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** Peergereviewde publicaties

Real-time prediction of influenza outbreaks in Belgium.

Bigger and Better? Representativeness of the Influenza A Sur‐
veillance Using One Consolidated Clinical Microbiology Labo‐
ratory Data Set as Compared to the Belgian Sentinel Network
of Laboratories.
Co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza
A(H3N2) viruses, World Health Organization (WHO) European
Region, October 2018 to February 2019.
Attenuation of RNA viruses by redirecting their evolution in se‐
quence space.
Attenuation of RNA viruses by redirecting their evolution in se‐
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quence space.

,, Andere publicaties

Meeting report : Grasp Flu prevention. Get ready to act
through science and policy for flu prevention.
Development of a bioinformatics pipeline for the routine analy‐
sis of Influenza whole genome sequencing data

- Projects

Ontwikkeling en toepassing van next generation sequencing
(NGS) en metagenomica om de influenzasurveillance en de
paraatheid bij een pandemie in België te verbeteren (NGS In‐
fluenza)
Nationaal Referentie Centrum voor Influenza: surveillance van
griep en ernstige acute respiratoire infecties in België (NRC
Influenza)
Next Generation Sequencing en bio-informatica voor de volks‐
gezondheid (NGS&Bio-IT)

.. Evenementen
There are currently no events associated to this health topic

// Andere informatiebronnen
There are currently no external links associated to this health topic
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Griepbulletin 25/03/2020 | Griepepidemie loopt op z'n einde

Griepbulletin 11/03/2020 | Aantal griepgevallen stijgt opnieuw

Griepbulletin 26/02/2020 | Aantal griepgevallen daalt nog al‐
tijd, maar blijft boven de epidemische drempel
Griepbulletin 19/02/2020 | Aantal griepgevallen daalt, maar
blijft boven de epidemische drempel
Griepbulletin 12/02/2020 | Aantal griepgevallen blijft stabiel
boven de epidemische drempel
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