
 

 
Bij elke zwangerschap is er een risico van 10 tot 15 % op een miskraam en 
een risico van 2 tot 4 % op het krijgen van een baby met een aangeboren 
afwijking. Onderstaande informatie gaat over de vraag of deze risico’s groter 
worden door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.  
 
Overleg het gebruik van geneesmiddelen bij kinderwens, zwangerschap of 
borstvoeding altijd met uw verloskundige, arts of apotheker. 
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De griepprik in de zwangerschap 
 
Wat is de griepprik? 
De griepprik, ook wel griepvaccinatie genoemd, 
bevat een vaccin dat weerstand oproept tegen griep 
(influenza). Het bevat alleen een stukje  van het 
griepvirus, niet het hele,  levende virus. Je kunt dus 
geen griep krijgen van het vaccin. Het doel is griep 
te voorkomen. Omdat elk griepseizoen een ander 
virustype oorzaak kan zijn, wisselt de samenstelling 
van het vaccin. In Nederland zijn twee vaccins op 
de markt: Influvac® en Vaxigrip®.  
 
Voor wie is de griepprik bedoeld? 
De griepprik wordt jaarlijks gegeven aan mensen 
met een verhoogd risico op een ernstig beloop van 
de griep en aan hulpverleners die beroepsmatig 
veel in contact komen met deze mensen. In 
aanmerking voor de griepprik in de zwangerschap 
komen vrouwen met een hartziekte, longziekte, 
suikerziekte of vrouwen met een lage weerstand 
tegen infecties door ziekte of medicijngebruik. Dit 
zijn de zogenaamde risicogroepen. 
 
Is de kans om zwanger te worden kleiner nu ik  
kort geleden de griepprik heb gekregen? 
Er zijn geen gegevens uit onderzoek bekend 
waaruit blijkt dat uw kans om zwanger te worden 
kleiner is nu u  kortgeleden een griepprik heeft 
gekregen.  
 
Heb ik na het krijgen van de griepprik meer kans 
op een miskraam? 
Er zijn geen aanwijzingen dat de kans op het krijgen 
van een miskraam na een griepprik toeneemt.  
 
Kan het krijgen van een griepprik aangeboren 
afwijkingen geven bij mijn ongeboren kind of 
andere negatieve gevolgen hebben voor mijn 
zwangerschap? 
Al vele jaren is er ervaring met het geven van een 
griepprik aan zwangeren. Er zijn geen aanwijzingen 
dat de griepprik een verhoogde kans geeft op 
aangeboren afwijkingen bij uw kind of andere 
nadelige gevolgen heeft voor de zwangerschap.  
 

Kan ik de griepprik krijgen nu ik weet dat ik 
zwanger ben? Ik behoor tot een risicogroep. 
Als u tot een risicogroep behoort, betekent dit dat 
de griep bij u ernstiger kan verlopen. Het is van 
belang dit te voorkomen, zeker tijdens de 
zwangerschap. Om dit risico te verkleinen, kunt u 
een griepprik krijgen, ook in het eerste trimester van 
de zwangerschap.  
 
Kan ik de griepprik krijgen nu ik weet dat ik 
zwanger ben? Ik ben zorgverlener.  
Als u zorgverlener bent, kunt u de griep doorgeven 
aan kwetsbare patiënten. Door de griepprik 
beschermt u anderen en uzelf tegen het krijgen van 
de griep. Bovendien heeft u een kleinere kans om 
griepcomplicaties te krijgen. In Amerika krijgen 
daarom zwangeren het advies om een griepprik te 
halen.   
 
Heeft de griepprik die ik tijdens de 
zwangerschap kreeg nog invloed op mijn kind 
als het geboren is? 
Als u de griepprik krijgt, gaat u antistoffen tegen 
griep aanmaken. Geleidelijk aan, tijdens het 2e en 
3e trimester van de zwangerschap, gaan de 
antistoffen via de placenta naar uw kind. Dit is een 
natuurlijk mechanisme om uw kind na de geboorte 
weerstand te geven. Zo kan het zijn dat u uw kind, 
als u verder in zwangerschap gevaccineerd wordt, 
afweer tegen griep meegeeft. Deze meegegeven 
afweer neemt geleidelijk af in de eerste 
levensmaanden van uw kind.  
 
Ik geef borstvoeding. Kan ik de griepprik 
krijgen? 
Ja, er zijn geen negatieve effecten bekend van het 
vaccineren van moeders die borstvoeding geven. 
 
Wat als de vader de griepprik gekregen heeft en 
u zwanger raakt? 
Er zijn geen aanwijzingen dat als de vader 
kortgeleden een griepprik heeft gekregen, dit 
gevolgen heeft voor zijn vruchtbaarheid of voor het 
ongeboren kind.  
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Waar kan ik terecht voor meer informatie? 
U kunt informatie over de griepvaccinatie ook 
vinden op de website van de SNGP (Stichting 
Nationaal Programma Grieppreventie) 
http://www.snpg.nl en van het RIVM (Rijks Instituut 
voor Volksgezondheid en Milieu) 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/G/Gr
iep/griepprik  
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pREGnant 
Deel uw ervaring met geneesmiddelgebruik 
tijdens de zwangerschap! Hoe meer vrouwen 
meedoen, hoe meer informatie we krijgen over de 
veiligheid van geneesmiddelen in die belangrijke 
periode. Doet u ook mee? Zie www.pregnant.nl. 

 


