
Griep (influenza) en het nieuwe coronavirus (COVID-19) 
Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen?

Griep COVID-19 Overeenkomsten

Virus Influenzavirus SARS-CoV2

Klachten Verlies van reuk en  smaak, darmklachten Koorts, hoesten, benauwdheid, keelpijn, 
loopneus, spierpijn

Hoe lang duurt het voor je klachten krijgt? 1-4 dagen  na besmetting 2-14 dagen  na besmetting

Risicogroepen Jonge kinderen Nog niet volledig bekend Onder andere ouderen, mensen met 
onderliggende aandoeningen

Besmettelijke periode (De besmettelijke 
periode kan soms langer zijn bij een langere 
ziekteduur of bij 
immuungecomprimenteerden.)

1 dag voor symptomen tot 7 dagen na start 
van klachten

2 dagen voor  symptomen ten minste 7 
dagen na start van de klachten

Verspreiding Verspreiding via druppels die bijvoorbeeld 
verspreid kunnen worden door hoesten/ 
niezen. Eventuele verspreiding via handen en 
contact met slijmvliezen.

Complicaties Bloedpropjes  (trombose) Longontsteking,  ademhalingsproblemen, 
secundaire bacteriële infecties

Vaccin Jaarlijks griepvaccin Nog niet beschikbaar
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