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‘Mooi als er een pil zou
zijn tegen de griep’
De griep is nog niet in Nederland, zo luidde de geruststellende mededeling gisteravond in het UMCG. In de lezing
over griep en vaccinaties werd duidelijk dat er minder belangstelling is voor de griepprik.
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Jiet Sardjoe (65), Tolbert, oudmedewerker Rijksuniversiteit
Groningen
,,Het zou mooi zijn als er gewoon
een pil zou zijn tegen de griep,
maar ja, die is er dus niet. Ik behoor
volop tot de risicogroep voor griep,
want ik ben hartpatiënt, heb astma
én diabetes. Gelukkig heb ik een
hartstikke goede conditie. Meestal
haal ik toch wel de griepspuit, maar
vorig jaar niet. Net als dit jaar had
ik er geen tijd voor. Maar nu, na
deze lezing, denk ik er wel over om
alsnog de griepprik te halen, ook al
ben ik er ooit één keer ziek van
geworden.’’

Gerben Lunshof (28), Ten Boer,
koerier snoepautomatenbedrijf
,,Voor ik hier met mijn moeder
naartoe ging wist ik helemaal niks
van de griep. Door mijn leergierigheid ben ik hier. Het was een mooie
simpele uitleg hoe zo’n griepvirus
een cel binnenkruipt. En ik weet nu
dat een ‘griepje’ iets heel anders is
dan de griep. Als ik erg verkouden
ben, maar nog wel gewoon kan
werken, heb ik dus geen griep, want
bij echte griep kun je niet werken.
Ik ben nooit ziek dus ik zal niet
snel een griepprik halen. Ik heb wel
eens mensen gehoord die daar ziek
van werden.’’

Lammy van der Meulen-Bosma
(68), Diever, oud-verpleegkundige
,,De laatste jaren haal ik een griepprik omdat ik gevoelig ben voor
bronchitis. De eerste spreker vertelde dat hij als huisarts altijd als
eerste een prik neemt, zodat hij
niet wordt aangestoken door patiënten. In onze tijd, toen ik nog als
verpleegkundige werkte, werd ons
dat helemaal niet aangeboden. Ik
wist dat de vaccinatie vorig jaar
helemaal de plank had misgeslagen. Gelukkig ben ik ook toen niet
ziek geworden. De lezing was helder en begrijpelijk.’’

