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MOET MEN ZORGVERLENERS VACCINEREN TEGEN INFLU-

ENZA TER BESCHERMING VAN DE BEWONERS? 
 

Het nut van influenzavaccinatie van gezondheidswerkers in woon- en zorgcentra om 

de bewoners beter te beschermen tegen deze infectie en de complicaties ervan 

staat nog steeds ter discussie en wordt nog onderzocht. In 2010 kwam een Cochra-

ne review1 tot de conclusie dat, op basis van studies met een groot risico op bias, 

het vaccineren van het verzorgend personeel in woon- en zorgcentra de incidentie 

van griepachtige symptomen en de mortaliteit van de bewoners vermindert, op voor-

waarde dat ook de bewoners het vaccin kregen. Op basis van dergelijke evidentie 

lijkt de vaccinatie kosteneffectief2. Een literatuuronderzoek uit 2011 toont aan dat er 

een tekort is aan gegevens om te kunnen besluiten of de incidentie van bevestigde 

influenza onder de verzorgenden lager is of niet3. 

De auteurs van de recent geüpdatete Cochrane review vonden enkel 3 RCT’s (5.869 

deelnemers) met  voor hen bruikbare gegevens. De 3 studies onderzochten dezelfde 

populatie (personen van minstens 60 jaar en langdurig geïnstitutionaliseerd), met 

gelijkaardige interventies en uitkomstmaten. Er is geen verklaring voor het al dan 

niet respecteren van blindering in deze studies, de rapportering van de resultaten is 

vaak onvolledig en andere risico's van bias zijn aanwezig (bv. 2/3 van het personeel 

gevaccineerd in de vaccin-groep, bijna de helft van het personeel gevaccineerd in de 

groep die geen vaccin kreeg (performance bias)). De meta-analyse levert geen bewijs 

voor het nut van vaccinatie van het personeel voor het aantal bewezen influenzage-

vallen of voor de preventie van de complicaties (lage luchtweginfecties, hospitalisa-

ties, overlijden) bij bewoners. De publicaties bevatten geen informatie over andere 

co-interventies zoals het systematisch wassen van de handen, het dragen van ge-

zichtsmaskers, de vroegtijdige opsporing van bewezen influenzagevallen, quarantaine, 

weigering tot opname, toedienen van antivirale middelen, verwijdering van verzorgers 

met influenza of griepachtige symptomen. Het verminderen van  werkabsenteïsme 

van deze gevaccineerde verzorgers is niet onderzocht. Dit nieuwe literatuuronderzoek 

toont het gebrek aan onderzoek van goede methodologische kwaliteit ondanks de 

frequentie van het probleem.  

Personen werkzaam in de gezondheidssector die in rechtstreeks contact komen met 

personen uit groep 1 (waaronder alle 65-plussers en alle personen die in een instel-

ling opgenomen zijn) behoren tot één van de groepen waarvoor de Hoge Gezond-

heidsraad een influenzavaccinatie aanbeveelt. Bij gebrek aan studies beschikken wij 

niet over evidentie voor het nut van deze vaccinatie ter bescherming van WZC-
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bewoners, noch voor het nut om het te associëren met andere preventieve of thera-

peutische maatregelen. 
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