
Griep

Griepangst. Massavaccinatie. Grieppoli. Hysteria mexicana. Nieuwe 
influenza A. De Nederlander heeft er weer een paar gevleugelde 
termen bij na de epidemie met de H1N1-griep. Begin 2010 is de 
grieppandemie voorbij en keert de rust terug. Tijd om met een 
farmaceutische bril op eens kort terug te blikken. Wat overblijft  
zijn vooral verbazing en een hoofd vol vragen.
Een van de opvallende zaken is de vrij ongenuanceerde discussie 
over de toepassing van oseltamivir. Pas tegen het einde van de 
epidemie kreeg de Nederlandse bevolking mondjesmaat informatie 
over de potentiële meerwaarde van oseltamivir. Een meerwaarde  
die, hoe we het ook wenden of keren, zeer beperkt is. Het duidelijkst 
blijkt dat uit het zeer beperkte indicatiegebied van oseltamivir in de 
jaren tot 2009.
Voor komende griepepidemieën zal de discussie over oseltamivir 
niet meer de dezelfde zijn. De vraag naar een behandeling met 
oseltamivir zal door de patiënt makkelijker gesteld worden.  
Immers, zo ging het in 2009 toch ook? En griep is griep! Het lijkt 
derhalve verstandig om voordat de volgende epidemie uitbreekt, 
goed na te denken over de toepassing van oseltamivir en de balans 
tussen veiligheid en effectiviteit opnieuw te toetsen. Daarbij moet 
worden uitgegaan van een zeer beperkte indicatie, conform de 
toepassing bij de H1N1-griep.
Is dan alles kommer en kwel? Nee. We hebben in Nederland een 
prachtige generale oefening achter de rug voor de situatie waarin 
daadwerkelijk een infectie-epidemie met zeer hoge morbiditeit en 
mortaliteit dreigt. Die ervaring is onbetaalbaar. Ik hoop dat ook de 
Nederlandse apothekers het afgelopen traject nog kritisch zullen 
evalueren en verbeterpunten voor de toekomst zullen benoemen.
Eén ding is zeker. Over niet al te lange tijd verschijnen er weer  
enkele prachtige proefschriften die de nieuw opgedane kennis  
rond de nieuwe influenza A als onderwerp zullen hebben. En dat  
is winst.

Eric van Roon
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