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Bijlage 1 Achtergrondinformatie influenzavaccinatie 
Doel vaccineren 
Het doel van influenzavaccinatie is: 
a. het verminderen van het risico op reassortment van verschillende influenzavirussen bij 

een gelijktijdige infectie met het seizoensinfluenzavirus en een aviair influenzavirus  
b. het verminderen van het risico op een infectie met humane (seizoens) influenzavirussen 

waarbij de onnodige verdenking ontstaat dat iemand besmet is met vogelgriep (‘vals 
alarm’). Daarmee wordt voorkomen dat de GGD/huisarts diagnostiek in moeten zetten 
(belastend voor betrokkenen en GGD/huisarts).  

De griepvaccinatie heeft geen direct effect op het voorkómen van een 
besmetting/ziekteverschijnselen door aviaire influenza. 
 
Uitgangspunten 
• Het is onwenselijk dat ongevaccineerde mensen betrokken zijn bij ruimingen/onderzoek 

op een bedrijf verdacht voor LPAI/ HPAI. Op geleide van informatie van het Nationaal 
Influenza Centrum (NIC) over het influenzaseizoen biedt de arbodienst alle betrokkenen 
bij werkzaamheden, ruimingen of onderzoek op besmette of verdachte 
pluimveebedrijven influenzavaccinatie aan (dus geen politieagenten, militairen et cetera 
aangezien zij niet in de stallen komen). 

• Het is onaannemelijk dat veehouders, gezinsleden en hun werknemers gevaccineerd 
zijn tenzij behorend tot risicogroep die in aanmerking komt voor seizoensvaccinatie.  

 
Vaccineren ten tijde van een uitbraak 
Het duurt 1-2 weken om immuniteit op te bouwen na vaccinatie. Vaccinatie heeft dus alleen 
meerwaarde indien er sprake is van langdurige of herhaalde blootstelling.  
Bij HPAI is de aanname dat er gedurende langere periode aviaire influenza in een gebied 
circuleert door de snelle verspreiding onder dieren. Daarmee is het risico op herhaalde 
blootstelling reëel en moet in alle situaties influenzavaccinatie worden aangeboden. 
Bij LPAI is herhaalde/langdurige blootstelling afhankelijk van al dan niet ruimen. Indien de 
dieren niet worden geruimd, blijft blootstelling voor de veehouder, diens gezinsleden en 
werknemers bestaan en kan vaccinatie worden overwogen. Indien de dieren wel worden 
geruimd, is er geen sprake meer van blootstelling en is er geen meerwaarde van 
influenzavaccinatie. 
 
Uitvoering 
• De vaccinatie wordt op het betreffende bedrijf door een arbodienst of GGD aangeboden. 
• Vaccinaties kunnen via het reguliere circuit verkregen worden, bijvoorbeeld bij 

groothandels. Het RIVM beschikt niet over Influenza vaccinaties voor deze doeleinden.  
• De arbodienst of GGD registreert alle personen die gevaccineerd zijn op het bedrijf. 
• Gevaccineerden krijgen een vaccinatiebewijs mee, dat ter plaatse gecontroleerd kan 

worden door de toezichthouder.  
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