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Influenza virus 

● Natuurlijk reservoir: 

– Watervogels (influenza A) 

● A, B, C 

– A: subtypes: onderscheid o.b.v. N en H 

– B: twee ‘lineages’ : B/Yamagata en B/Victoria. 

– C: minimaal pathogeen 

● Functie van 

– Hemagglutinine (18):bindt aan specifieke (siaal)zuren op 
luchtwegepitheel 

– Neuraminidase (11): helpt om nieuw gevormde virusdelen 
los te knippen 
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Vision: Attainment of the highest possible influenza 
prevention, control and preparedness to safeguard the 
health of all people. 

Goals: 

● 1. Reduce the burden of seasonal influenza. 

● 2. Minimize the risk of zoonotic influenza. 

● 3. Mitigate the impact of pandemic influenza. 
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Influenza transmissie 
● Grote druppels (meer dan 5 micron): vereist nauw 

contact om met deze druppels vanuit niezen/hoesten 
geïnfecteerd te raken (< 2 m) 

● Kleine partikel aerosolen, zweven over grotere 
afstand, vanuit niezen, hoesten, maar ook ademen 
(Yan, PNAS, 2018) 

● Via oppervlakten waarop viruspartikels zijn 
terechtgekomen 

● Incubatietijd 1-4 dagen, maar al 24-48 uur voor 
start symptomen uitscheiding virus mogelijk (in 
geringe hoeveelheden). Gemiddelde duur van 
uitscheiding 5 dagen. 
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Influenza 
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1. Acuut begin, prodromaal stadium van max. 
3-4 dagen (preëxistente luchtweginfectie op 
niet ziek makend niveau). 
2. Temperatuurverhoging van min. 38oC, 
rectaal. 
3. Min. één van de volgende symptomen: 
hoest, neusverkoudheid, rauwe keel, frontale 
hoofdpijn, retrosternale pijn, myalgieën. 



 

An update on the national handbook on vaccination of 
immunocompromised patients | 29 Sept 2017 
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Influenza: ziektelast / mortaliteit 
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Influenza gerelateerde opnames 
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Thompson, JAMA, 2004 



 

Blackburn, CID, 2018 



From: Association of Influenza-like Illness Activity With Hospitalizations for Heart Failure: The Atherosclerosis 

Risk in Communities Study 

Kytomaa, JAMA Cardiol, 2019.  

Average Influenza-Like Illness Activity and Number of Hospitalizations Between October 

2010 and September 2014  
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Kwong, NEJM, 2018 



The Journals of Gerontology: Series A, Volume 73, Issue 12, December 2018, Pages 1638–1642, 

https://doi.org/10.1093/gerona/glx200 

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details. 

Figure 1. Seasonal variation in hospitalizations due to influenza-like-

illness (ILI) and hip fractures (2000–2009). McConeghy, J Gerontol, 2018 



Influenza ziektelast (ziekenhuizen Leidse regio) 

Ziekenhuizen vol: 

10 x extra per maand tijdelijke presentatiestop op SEH of Eerste Hart 
hulp. 

Griepseizoen 2017-18: 13% meer patiënten naar SEH LUMC voor 
interne geneeskunde, longziekten en hartziekten dan buiten het 
seizoen.  

Aantal acuut opgenomen patiënten in griepseizoen voor afdeling 
Interne Geneeskunde 8% hoger dan erbuiten; afdeling Longziekten 
tot 50% hoger. 

 

Ziekteverzuim omhoog: 

Bijna 20% van het zorgpersoneel ‘aan bed’ meldde zich gedurende 
enkele dagen ziek tijdens griepseizoen. Tijdens griepseizoen toename 
ziekteverzuimpercentage van 74%. 
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Groeneveld, NTVG, 2018 



Influenza vaccins 

●Door voortdurende mutaties is er 
jaarlijks bij elk griepseizoen 
vaccinaanpassing nodig 

●WHO bepaalt samenstelling 

–2 x influenzavirus A onderdelen vnl. 
hemagluttinine 

–Plus 1 x influenza B = trivalent of 2 
verschillende B stammen = quadrivalent 

●3-6 mnd productieproces in eieren 
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Risicogroepen met indicatie voor 
influenzavaccinatie 

Indicatie voor protectie 

-  Leeftijd 6-59 mnd en > 60 jr 
 

Gezondheidszorgpersoneel  

- Diabetes & Ernstige obesitas  
    (BMI > 40) 

Directe huishoudcontacten van 
personen met verhoogd risico 

-   Hartfalen, coronairlijden 

- Longziekten, nier- en lever   
    insufficiëntie 

- Hematologische aandoeningen   
    (incl. sikkelcelziekte) 

-   Neurologische beperkingen 

- Immuungecompromitteerden 
(o.a. HIV en gebruik 
immuunsuppressiva) 

- Chronisch aspirinegebruik  6 
mnd- 18 jr 

-   Verpleeghuisbewoners  



Nieuwe ontwikkelingen influenza vaccinatie 

● Rouphael, Lancet , 2017  

   n= 200 volwassenen microneedle patch   

– Gelijke antistoftiters als na i.m.  

– Geen ernstige bijwerkingen 

 

● High dose: Fluzone (90 milj. doses in VS)  

   > 65 jr 24% rVE TIV (DiazGranados, NEJM, 2014) 

● Geadjuveerd (MF59): trivalent Fluad ; in 38 landen geregistreerd 
(Review: Domnich, Vaccine, 2017) 

● Recombinant (geen ei-product): Flublok quadrivalent > 50 jr: 
minder PCR positieve ILI dan QIV: 2.2% vs 3.2 (Dunkle, NEJM, 2017) 

● Celkweek (geen ei-product): Flucelvax quadrivalent 

● ‘Universeel influenzavaccin’  
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Effect van influenza vaccinatie 
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Effect van influenza vaccinatie 

Gewenst effect van vaccinatie 

 

1. minder influenza achtige klachten (ILI: influenza 
like illness) 

2. voorkomen van laboratorium bevestigde influenza 
infectie (PCR) 

3. minder ziekenhuisopnames 

4. minder sterfte  
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Effect van influenzavaccinatie bij ouderen 1 

Govaert, JAMA, 1994: RCT dubbel geblindeerd in ruim 1800 ouderen 
> 60 jaar, in 15 huisartspraktijken, 5 mnd follow up:  

- ‘Serologische influenza’ = antistof-titerstijging : 41 (4%) van 
gevaccineerden en 80 (9%) van ongevaccineerden (RR: 0,50; 95%-
BI: 0,35-0,61)  

- Symptomatische influenza: 2% vs 3% resp. (RR: 0,53; 95%-BI: 
0,39-0.75).  

- CVD Sterfte n=9 
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Effect van influenzavaccinatie bij ouderen 2 

Meta-analyse Demicheli, Cochrane, 2018: > 65 jr (8 RCTs) 

- Lager risico op ‘influenza’ (2.4% ipv 6%), maar diagnose 
influenza niet altijd helder in de onderzoeken 

- Lager risico op ILI tijdens één seizoen (3.5% ipv 6%) 

- 3 doden bij 522 deelnemers in vaccinatiearm en 1 dode bij 177 
in placebo-arm  (RR 1.02, 95% CI 0.11 to 9.72)  

- Geen data over afname van ziekenhuisopnames bekend 

- Geen pneumonie aanwezig/gediagnosticeerd  

- Effect over meerdere seizoenen is onbekend 

 

● 30 personen vaccineren om 1 influenza casus te voorkomen 

● 42 personen vaccineren om 1 ILI te voorkomen 
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Effect van influenzavaccinatie bij ouderen 3 

Belongia, Lancet Inf Dis, 2016 : 

meta-analyse van vaccin-effectiviteit gemeten via 
test-negative design (PCR bewezen influenza 
infectie) 

Bij leeftijd >60 jaar vaccin-effectiviteit 

● 24% (-6 to 45; I(2)=17·6) voor H3N2,  

● 63% (33-79; I(2)=0·0) voor type B,  

● 62% (36-78; I(2)=0·0) voor H1N1pdm09 
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Afname opnames 14-43% 
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Rondy, meta analyse J Inf, 2017 



Waarom is vaccin-effectiviteit beperkt? 

● Influenzavaccin beschermt niet tegen ‘griep’ (ILI) 
door andere luchtwegvirussen (rhino, RSV, 
enterovirus) 

● Mutaties van virus = antigene drift (‘mismatch’ tussen 
circulerende virussen en vaccin) 

● Incidentie van influenza-infecties wisselt per seizoen 

● Effectiviteit neemt af bij oudere leeftijd 
(‘immunosenescence’) en is lager bij mensen met 
verminderde afweer (b.v. reumatoide artritis) 

● Invloed van eerdere influenzavaccinatie 

● Goede onderzoeken (RCT) zijn duur/lastig 
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Waarom zou je vaccineren bij ‘gezonde’ oudere? 
● Bewezen afname ILI en ‘influenza’ 

– Matig effect bij RCTs  

– Voldoende evidence uit observationeel onderzoek 

 

Effect op mortaliteit en ziekenhuisopnames nooit goed aangetoond 
door kleine aantallen in RCT. Observationele data: 

 

● Afname van circulatie van influenzavirus in populatie 

● Secundaire winst: 

– Minder myocardinfarct 

– Minder hartfalen 

– Voorkomen exacerbatie COPD 

– Voorkomen ontregeling diabetes 

– Minder heupfracturen 
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