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Abstract 

 

Doelstelling: Verkoudheid en griep zijn wereldwijd zeer vaak voorkomende virale infecties. 

De ziektes vertonen gelijkenissen, maar kunnen op verschillende manieren voorkomen en 

behandeld worden. In verschillende landen werd onderzoek gedaan naar de opvattingen van 

de populatie over symptomen, preventiestrategieën en behandelingsmethoden van deze 

ziektes. Dergelijke informatie kan bepalen of een aangepast beleid omtrent deze ziektes 

gewenst is, maar ontbreekt in Vlaanderen.  

Methode: Voor deze kwalitatieve studie werden bij 30 Vlaamse leken semigestructureerde 

interviews afgenomen. Tijdens de interviews werden opvattingen over verkoudheid en griep 

en kennis en ervaring met preventiestrategieën en behandelingsmethoden voor deze ziektes 

nagegaan. De interviews werden getranscribeerd en volgens trends in de verzamelde 

informatie gecodeerd.   

Resultaten: Preventiestrategieën kunnen verdeeld worden in hygiënische maatregelen, 

maatregelen om weerstand te verhogen en maatregelen die beschermen tegen 

weersomstandigheden. De strategieën uit deze drie categorieën overlappen sterk tussen beide 

ziektes, maar preventie van griep steunt voornamelijk op hygiëne. Griepvaccinatie is gekend, 

maar wordt slechts in beperkte mate toegepast. Voor beide ziekten zijn de 

behandelingsmethoden gericht op symptoomreductie. Enkele vaak gebruikte strategieën bij 

verkoudheid zijn warme dranken drinken, stomen en planten en kruiden als citroen, tijm en 

eucalyptus gebruiken. Griep wordt voornamelijk behandeld met rust in combinatie met pijn- 

en koortswerende middelen. 

Discussie en conclusie: Er worden in Vlaanderen talrijke strategieën gebruikt ter preventie en 

behandeling van verkoudheid en griep. Er heerst meer consensus over de keuze van 

strategieën bij griep. Meer onderzoek naar de effectiviteit van sommige strategieën is nodig. 

Tot dan hoeven strategieën niet afgeraden worden indien ze geen schade berokkenen. 
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1. Inleiding 

Het doel van deze thesis was, zoals de titel van het werk omschrijft, informatie verzamelen 

over hoe men in Vlaanderen tegenover het voorkomen en behandelen van zowel verkoudheid 

als griep staat. Om opvattingen te verzamelen die zo min mogelijk beïnvloed zijn door 

professionele banden met de gezondheidssector, werd geopteerd Vlaamse leken te 

interviewen. Leken werden in de studie gedefinieerd als personen die geen nauwe band 

hebben met de gezondheidszorg op basis van studies of beroep van zichzelf of van een dicht 

familielid.  

Bij het opstarten van deze kwalitatieve studie over verkoudheid en griep werden verschillende 

onderwerpen, namelijk het karakter van de ziektes, preventiestrategieën en 

behandelingsmethoden aangedragen waarover informatie kon verzameld worden. Om de 

grote hoeveelheid informatie die verwacht werd uitgebreid te kunnen analyseren en 

behandelen, werd ervoor gekozen om de voorgenoemde onderwerpen te verdelen over twee 

afzonderlijke masterproeven. De eerste masterproef, met auteur Nina van de Kraats, handelt 

over ervaring met en kennis over het karakter van de ziektes. Dit houdt het oplopen van de 

ziektes, symptomatologie en de eigen ondervindingen omtrent frequentie en ernst in. In deze 

masterproef, die parallel aan de eerste masterproef werd geschreven, werd de informatie 

verkregen over gekende en/of gebruikte preventiestrategieën en behandelingsmethoden 

gebundeld en geanalyseerd.   

Aangezien zowel verkoudheid als griep jaarlijks een groot deel van de wereldpopulatie treft, 

werd reeds uitgebreid onderzoek gedaan naar de prevalentie, oorzaken en symptomen van 

deze ziektes. Verschillende strategieën ter preventie en behandeling van verkoudheid en griep 

werden onderzocht. Enkele buitenlandse studies gingen de opvattingen van de populatie over 

symptomen en mogelijke behandelingen van verkoudheid en/of griep na. Uit deze studies 

bleek dat er over de grenzen heen bepaalde trends waren, zoals de voorkeur voor zelfzorg, 

maar ook dat gebruiken en traditie een rol kunnen spelen in de manier waarop de bevolking 

denkt over en omgaat met verkoudheid en griep. In Vlaanderen werd nog geen dergelijke 

studie uitgevoerd. Met deze studie werd dan ook geprobeerd een aanzet te geven in dit 

onderzoeksdomein door opvattingen en ervaringen die men heeft met strategieën ter preventie 

en ter behandeling, te bespreken. Het is dus niet de bedoeling de bewezen effectiviteit van 

methoden te bevestigen of weerleggen met de resultaten uit deze studie, maar om een eerste 
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idee te vormen over wat in Vlaanderen leeft omtrent alle strategieën die met de ziektes 

geassocieerd worden. Dat leidt tot volgende onderzoeksvragen: 

 Welke maatregelen ter preventie zijn in Vlaanderen gekend en welke worden 

gehanteerd?  

 Welke maatregelen ter behandeling zijn in Vlaanderen gekend en welke worden 

gehanteerd?  

 Welke beweegredenen zetten aan tot het al dan niet toepassen van bepaalde 

strategieën? 

Gegevens werden tijdens deze studie verzameld door semigestructureerde interviews op basis 

van een topiclijst, opgesteld aan de Medizinische Universität Wien in Oostenrijk, af te nemen. 

Via de ruime, eigen leefomgeving van de interviewers, tevens de auteurs van de twee 

afzonderlijke masterproeven over verkoudheid en griep, werden 30 participanten 

gerekruteerd. Er werden personen bevraagd die verschillen op vlak van leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en urbanisatiegraad van de woning. Aan de participanten werd gevraagd 

informatie te delen vanuit eigen ervaring. Beide interviewers namen 15 interviews af. De 

interviews werden getranscribeerd en vervolgens uitgewisseld met de andere 

interviewer/auteur. Voor deze masterproef werd de relevante informatie omtrent 

preventiestrategieën en behandelingsmethoden gecodeerd.  

Deze masterproef is opgebouwd uit zes delen. Om te beginnen wordt de literatuur omtrent 

verkoudheid en griep en reeds onderzochte strategieën ter preventie en behandeling 

besproken. Er wordt aandacht geschonken aan enkele buitenlandse studies handelen over 

perceptie, ervaring en (zelf)medicatie van bepaalde populaties bij de ziekten. Vanuit deze 

kennis en het grote zwarte gat qua studies in Vlaanderen, worden de onderzoeksvragen 

opgesteld in het tweede deel. Het derde deel bevat een nauwkeurige beschrijving van de 

onderzoeksmethode die gehanteerd werd bij deze studie. Vervolgens worden de resultaten 

uitgebreid besproken. In het vijfde deel van deze scriptie wordt, na een korte samenvatting 

van de resultaten, teruggekoppeld naar de literatuur. Er wordt nagegaan hoe de opvattingen, 

gebruiken en trends in Vlaanderen al dan niet aansluiten bij de trends die de literatuur op dit 

moment aangeeft. Nog in de discussie worden enkele kanttekeningen bij de resultaten en de 

studieopzet geformuleerd. Op basis hiervan worden vervolgens implicaties benoemd. Er 

wordt afgesloten met de conclusie, waarin de belangrijkste resultaten en bedenkingen worden 

samengevat.   
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2. Literatuurstudie 

De wereldwijd meest voorkomende, menselijke aandoening van de bovenste luchtwegen is 

nasopharyngitis, virale rinitis of verkoudheid (CDC, 2015a; Eccles, 2005; Mackay, 2008). 

Een andere vaak voorkomende bovenste luchtweginfectie is influenza of griep. Beide 

aandoeningen worden gekenmerkt door gemeenschappelijke symptomen, maar andere 

ziekteverwekkers en vereisen andere behandelingsmethoden.  

 

Prevalentie en incidentie 

De jaarlijkse frequentie waarmee verkoudheid de populatie treft is afhankelijk van de 

leeftijd. Exacte cijfers over het voorkomen van de aandoening per leeftijdsgroep verschilt 

naargelang auteur. Zo stelt Grief (2013) dat jonge kinderen zes- tot tienmaal per jaar getroffen 

worden door een verkoudheid en volwassenen gemiddeld slechts twee- tot viermaal per jaar. 

Andere bronnen suggereren een iets lagere incidentie, maar de verhouding tussen de 

frequentie bij kinderen en bij volwassenen blijft nagenoeg gelijk (CDC, 2015a; de Jongh, de 

Jong & Hulshof, 2011). De prevalentie van verkoudheid is niet stabiel gedurende het 

volledige jaar. Het aantal verkoudheden stijgt tijdens de herfst, blijft stabiel tijdens de 

wintermaanden en neemt opnieuw af in de lente (Heikkinen, 2003).  

Griep komt minder vaak voor, maar volgens zowel de Centers for Disease Control and 

Prevention als de Wereldgezondheidsorganisatie wordt jaarlijks 5-15% van de populatie van 

het noordelijk halfrond besmet met het influenzavirus.  

Ten gevolge van deze hoge incidentie en prevalentie, zijn zowel griep als verkoudheid 

belangrijke oorzaken van ziekteverzuim. Zo blijkt verkoudheid aan de basis te liggen voor 

absenteïsme in de Verenigde Staten en schoolverzuim door kinderen in respectievelijk 50% 

en 30% van de gevallen (Thompkins, 1977 in de Jongh et al., 2011). De economische last ten 

gevolge van bovenste luchtweginfecties, met uitzondering van influenza, bleek in de 

Verenigde Staten een significante som van bijna 40 miljard dollar te bedragen (Fendrick, 

Arnold, Nightengale & Sarnes, 2003). Zowel voor arbeiders als bedienden zijn ook in België 

algemene ziekten als verkoudheid en griep de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim 

(Demarest, 2014). Vermoedelijk liggen voor verkoudheden vermoeidheid en verminderde 

productiviteit door slechte nachtrust aan de basis. Daarnaast toonden Linder & Singer in 2003 

aan dat het (al dan niet onnodig) inwinnen van doktersadvies door patiënten met bovenste 

luchtweginfecties een reductie van hun Health Related Quality of Life teweegbrengt.  
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Oorzaken 

Verkoudheid en griep worden door verschillende virussen veroorzaakt (Eccles, 2005; Roxas, 

2007). De belangrijkste groep van de 200 gekende virussen die kunnen leiden tot het ontstaan 

van een bovenste luchtweginfectie zijn de rhinovirussen, een van de picornavirussen, die tot 

50% van de alle verkoudheden veroorzaken (CDC, 2015a; Eccles, 2005; Grief, 2013) en tot 

80% van de verkoudheden in de herfst (Wat, 2004). Daarna volgen de coronavirussen en 

para-influenzavirussen die bij respectievelijk 10-20% en 5-20% van de verkoudheden aan de 

basis liggen (de Jongh et al., 2011; Eccles, 2005). Er zijn verschillende types 

influenzavirussen, maar enkel influenza A- en B-virussen zijn verantwoordelijk voor 

griepepidemieën bij de mens (WHO, 2015b).  

Virussen worden voornamelijk overgedragen via secreten door onmiddellijk contact tussen de 

drager en een gezond persoon of onrechtstreeks via besmette voorwerpen (Grief, 2013; 

Gwaltney, Moskalski & Hendley, 1978 in Wat, 2004). Ook via de lucht kan besmetting 

optreden, namelijk door inhalatie van vloeistoffen die bijvoorbeeld bij het niezen en hoesten 

vrijkomen (Grief, 2013; Heikkinen, 2003; Roxas, 2007). Dit houdt in dat de kans op 

blootstelling aan een virus verhoogt in situaties en omgevingen waar mensen zich groeperen, 

zoals tijdens de wintermaanden, in scholen of gedeelde bureaus op de werkvloer (Doyle, 

2009; Grief, 2013).  

Niet iedere infectie met een virus dat verkoudheden veroorzaakt, leidt tot doorbraak van de 

symptomen. Of dit gebeurt en welke ernst de symptomen hebben, is mede afhankelijk van de 

leeftijd, algemene gezondheid en status van het immuunsysteem van het individu (Allan, 

2014; Doyle, 2009; Eccles, 2005; Wat, 2004). Onder andere stress en 

gezondheidsgerelateerde activiteiten zoals roken en slaapdeprivatie hebben een negatieve 

invloed op de werking van het immuunsysteem, terwijl sociale steun en matige 

alcoholconsumptie dan weer bijdragen aan een beter functioneren (Doyle, 2009).  

 

Symptomatologie 

Symptomen van verkoudheid manifesteren zich na een incubatietijd van een tot drie dagen 

(de Jongh et al., 2011). De belangrijkste symptomen van een gewone verkoudheid die kunnen 

optreden zijn, in volgorde van dalend voorkomen: neusverstopping, hoest, keelpijn en 

algemeen gevoel van onbehagen (de Jongh et al., 2011). Ook niezen, loopneus, postnasale 

drip en milde hoofdpijn worden in de literatuur vermeld (CDC, 2015a; Eccles, 2005; Grief, 
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2013). Zelden wordt koorts ontwikkeld, maar er bestaat een kleine kans bij kinderen. De 

voorgenoemde symptomen zijn in principe (de gevolgen van) beschermingsmechanismen die 

ontstaan als reactie op het virus dat de neusmucosa infecteert. Kenmerkend is dat deze 

symptomen zich over de periode van enkele dagen manifesteren, mild zijn en dankzij het 

zelflimiterende karakter van de ziekte na maximaal 7 à 10 dagen reeds verdwenen zijn (de 

Jongh et al., 2011; Eccles, 2005). Rinosinusitis is dan weer een combinatie van rinitis en 

sinusitis die een neusverstopping veroorzaakt en wordt daarom beschouwd als een 

complicatie van de virale rinitis. Deze aandoening wordt gekenmerkt door aanvullende 

symptomen als anterieure/postnasale drip, reukreductie en faciale pijn of tandpijn (De Sutter, 

Dhooge & van Ree, 2009). Verwekkers die aan de basis liggen van het ontstaan van 

rinosinusitis zijn eveneens virussen, hoewel in tegenstelling tot bij een gewone verkoudheid 

ook bacteriële bijbesmetting kan voorkomen (de Jongh et al., 2011; De Sutter et al., 2009). 

Andere complicaties van een verkoudheid zijn onder andere otitis media, bronchiolitis en 

pneumonie (Doyle, 2009).  

Een onderscheid tussen verkoudheid en griep kan gemaakt worden op basis van enkele 

specifieke symptomen enerzijds en door de manifestatie van symptomen anderzijds. Over het 

algemeen is de griep een ernstigere aandoening, die in tegenstelling tot een verkoudheid 

gekenmerkt wordt door symptomen als koorts in combinatie met droge hoest, (extreme) 

vermoeidheid, pijn in het lichaam en gewrichten en het acute karakter van deze symptomen 

(Allan, 2014; Eccles, 2005; Grief, 2013). Hoewel ook deze aandoening zelflimiterend is, kan 

de ziekte wanneer niet behandeld ondanks aanhoudende klachten of bij kwetsbare personen, 

uitbreiden en ernstige gevolgen hebben.  

 

Preventiestrategieën  

De hierboven beschreven manieren waarop virussen verspreid worden, tonen aan dat hygiëne 

voor zowel verkoudheid als griep belangrijke preventiestrategieën zijn. Het handhaven van 

hygiënische omstandigheden kan onder meer door hoesten in de elleboog en het regelmatiger 

wassen van de handen (Holzinger, 2014). Voor de preventie van verkoudheid wordt dit zelfs 

als meest effectieve en aanvaarde maatregel aangedragen (Allan, 2014; Grief, 2013).  

Een andere manier om zich te beschermen tegen het krijgen van verkoudheid of griep is aan 

de hand van bepaalde middelen. Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische 

Informatie (BCFI) bundelt jaarlijks alle medicatie met bewezen doeltreffendheid die in België 
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worden voorgeschreven in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (BCFI, 

2015b). Dit repertorium wordt in deze studie als centrale, sterk betrouwbare bron beschouwd. 

Middelen ter preventie van verkoudheid worden voornamelijk in andere literatuur behandeld. 

Over de effectiviteit van deze middelen kon vaak geen consensus bekomen worden. 

Vitamine D- en C-inname worden als ineffectieve preventiemaatregelen beschouwd ter 

preventie van verkoudheid, net als het gebruik van echinacea
1
, wat verondersteld wordt het 

immuunsysteem te boosten (Allan, 2014; Grief, 2013; Holzinger, 2014; Linde, Barrett, Bauer, 

Melchart & Woelkart, 2006; Linder, 2012; Mayhew, 2008; Roxas, 2007). Ook 

antibioticagebruik heeft geen voordelen, maar verhoogt eerder het risico op ongewenste 

effecten (Allan, 2014; BCFI, 2015b). Studies tonen uiteenlopende resultaten van zinktherapie 

als preventiestrategie (Allan, 2014; Grief, 2013; Roxas, 2007), waardoor veronderstelde 

effectiviteit slechts voorzichtig mag worden uitgesproken. Andere preventiestrategieën die 

misschien hulp zouden bieden, maar waarover geen eenduidige uitspraak gedaan kan worden 

door tegenstrijdige resultaten of een te beperkt aantal studies, zijn het gebruik van probiotica, 

kruiden en planten zoals ginseng
2
, vlierbessen

3
 en larix arabinogalactanen

4
, gorgelen, 

looktherapie en fysieke activiteit (Allan, 2014; Mayhew, 2008; Roxas, 2007). Het BCFI 

(2015b) somt enkele homeopathische middelen op, maar die zijn niet geclassificeerd als 

middel onder een bepaalde aandoening. Er wordt bovendien vermeld dat er tot op heden niet 

kon worden aangetoond dat homeopathie de werking van placebo’s overstijgt. 

Om besmetting met griep te voorkomen, wordt meer nog dan aan hygiëne een belangrijke rol 

toebedeeld aan vaccinatie (BCFI, 2015b; WHO, 2015a). Sinds het seizoen 2015-2016 zijn er 

influenzavaccins met verschillende samenstelling beschikbaar en goedgekeurd in België, met 

name de trivalente vaccins en twee tetravalente vaccins (BCFI, 2015a). Dit laatste type kan 

beschouwd worden als een uitbreiding op trivalente vaccins, aangezien er een bijkomende 

influenza B-viruscomponent aan werd toegevoegd. Dit biedt theoretische voordelen, maar in 

de praktijk worden in de Belgische seizoenen vooral influenza A-virussen genoteerd en de 

impact van influenza B-virussen is bij volwassenen eerder beperkt. Voor kinderen en 

adolescenten werd een specifiek tetravalent vaccin ontwikkeld; het enige influenzavaccin dat 

nasaal wordt toegediend als ook het enige influenzavaccin op basis van levende, verzwakte 
                                                           
1
 Oorspronkelijk Noord-Amerikaans, geneeskrachtig kruid; op heden het meest gebruikte kruid ter preventie 

(Roxas, 2007). 
2
 Noord-Amerikaans geneeskrachtig kruid; gebruik zou incidentie, duur en ernst van zowel verkoudheid als 

griep reduceren (Roxas, 2007). 
3
 Bes met antivirale werking (Roxas, 2007) 

4
 Afkomstig van Westelijke lariks (dennenboom); gebruik zou het immuunsysteem versterken (Roxas, 2007) 
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virussen. Studies tonen aan dat vaccinatie de kans op het krijgen van de griep met 50 tot 60% 

kan reduceren (CDC, 2015c). De uiteindelijke effectiviteit van het vaccin wordt vooral door 

kenmerken van het individu en de match tussen het circulerende virus en de 

viruscomponenten in het vaccin bepaald (CDC, 2015c; BCFI, 2015a). De Hoge 

Gezondheidsraad (HGR) evalueert jaarlijks doelgroepen voor seizoensgebonden influenza. 

Hiermee maakt de HGR kenbaar wie voorrang zou moeten krijgen indien (toegang tot) het 

aantal vaccins schaars blijkt. Er worden drie groepen gedefinieerd. De eerste groep zijn 

personen met verhoogde kans op complicaties zoals patiënten met een chronische aandoening, 

personen ouder dan 65 jaar e.a. Personen tewerkgesteld in de gezondheidssector vormen de 

tweede groep. De derde groep bestaat uit personen die samenwonen met leden uit de eerste 

groep en/of met kinderen jonger dan zes maand. De HGR raadt vaccinatie ook aan bij 50-64 

jarigen met een ongezonde levensstijl en (personen die inwonen bij) wie beroepsmatig in 

contact komt met levend gevogelte en levende varkens. De Wereldgezondheidsorganisatie 

draagt tevens voor dat 75% van de ouderenpopulatie zich zou laten vaccineren (WHO, 2012). 

In België werd 56% van de risicopopulatie ooit gevaccineerd, waarbij de vaccinatiegraad tot 

boven de 50% stijgt in de groep 55-plussers (Tafforeau, 2014). Het percentage voor de hele 

risicopopulatie bleef significant stijgen tot 2004 en bleef zeker tot 2013 stabiel. Een ander 

beeld werd gevonden wanneer navraag gebeurde naar vaccinatie in het afgelopen 

vaccinatieseizoen. In 2008 en 2013 bevestigde respectievelijk 45% en 44% van de 

risicopopulatie vaccinatie, terwijl in 2004 nog 47% van de risicopersonen gevaccineerd werd. 

Slechts 29% van de volledige Belgische bevolking liet ooit een influenzavaccin plaatsen. In 

de het rapport van de Gezondheidsenquête van 2013 wordt aangegeven dat het huidige 

vaccinatieprogramma haar limieten heeft bereikt en dat er meer ingezet moet worden op de 

kwetsbare groep jonger dan 65 jaar (Tafforeau, 2014). Het verbeteren van de kennis over 

antibiotica zou een stijging in vaccinatiegraad teweeg kunnen brengen (Hoffmann et al., 

2015). Het geneesmiddel Oseltamivir, een antiviraal middel, kan aangewend worden als 

preventief middel tegen influenza (BCFI, 2015b). Toch krijgt het eerder een marginale rol 

toebedeeld, mede vanwege versnelde resistentie. Het is bovendien geen substituut voor 

vaccinatie bij risicopatiënten (BCFI, 2015a; BCFI, 2015b). Volgens de Centers for Disease 

Control and Prevention (2015b) is er geen wetenschappelijke evidentie dat huismiddeltjes en 

geneeskrachtige planten en kruiden effectieve preventiemiddelen zouden zijn tegen influenza.  
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Behandelingsmethoden 

De behandelingsmethoden in deze studie zijn gebaseerd op het Gecommentarieerd 

Geneesmiddelenrepertorium (BCFI, 2015b). De bespreking van de methoden wordt 

sporadisch uitgebreid met bevindingen van verschillende auteurs, geraadpleegd in de 

literatuur.  

De eigenlijke behandeling van verkoudheid gebeurt symptomatisch (De Sutter et al., 2009; 

Grief, 2013), wat ook inhoudt dat een onderscheid maken tussen de mogelijke virussen die de 

verkoudheid veroorzaakten, tot op heden minder relevant is (Eccles, 2005; Grief, 2013). Het 

BCFI beschrijft vasoconstrictoren, zoutoplossing en inhalatiemiddelen als medicatie tegen 

rinitis. Vasoconstrictoren, die als decongestiva voor de neus fungeren door hun 

vaatvernauwende werking, kunnen zowel oraal, dus systemisch, als nasaal worden gebruikt. 

Nasale toediening is sterk aangeraden bij ouderen en kinderen en voor iedere patiënt, 

ongeacht de leeftijd, wordt kortdurend gebruik voorgeschreven (Holzinger, 2014). Als 

alternatief wordt spoelen met een zoutoplossing aangeraden. Inhalatiemiddelen zoals 

Rhinathiol en Vicks Vaporub worden eveneens vermeld, maar er is geen consensus over de 

voordelen van gebruik van deze producten boven inhalatie van waterdamp. Medicatie, met 

name antitussiva, tegen hoest wordt door het BCFI afgeraden bij een acute luchtweginfectie 

en effectiviteit kon volgens Holzinger (2014) niet worden aangetoond. Deze laatste raadt 

gebruik van antitussiva enkel aan wanneer het de nachtrust bevordert. De effectiviteit van 

behandeling van hoest met fluimen door middel van mucolytica
5
 en expectorantia

6
 is tot op 

heden niet gestaafd met eenduidig onderzoek (Holzinger, 2014). Klachten ter hoogte van de 

oropharynx kunnen behandeld worden door een veelheid aan zuigtabletten, e.g. Lemocin, 

Strepfen, Strepsils. Patiënten die hoofdpijn ontwikkelen, kunnen geholpen worden door 

analgetica (Holzinger, 2014). Preparaten die meerdere actieve bestanddelen bevatten, kunnen 

hulp bieden aan patiënten met verschillende klachten en zijn bovendien kosteneffectief en 

gemakkelijk te gebruiken (Eccles, Fietze & Rose, 2014). Andere tips die patiënten kunnen 

toepassen tijdens het doormaken van een verkoudheid zijn voldoende rusten, voldoende vocht 

innemen, slapen met het hoofd op een extra kussen om afvoer van slijmen te stimuleren en 

reduceren van alcohol- en tabaksgebruik (Grief, 2013; Holzinger, 2014). Er is geen bewijs dat 

het starten van vitamine C-inname bij de eerste symptomen van een verkoudheid effectief zou 

zijn (Holzinger, 2014). Kruiden en planten waarvan binnen de onconventionele geneeskunde 
                                                           
5
 Slijmoplossende medicijnen; medicatie die de viscositeit van bronchiaal slijm te reduceert met als ultieme 

doel het ophoesten van deze secreties te vergemakkelijken. 
6
 Medicatie die het ophoesten van secreties bevordert. 
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effectiviteit vermoed wordt, maar door een gebrek aan studies (met eenduidige resultaten) niet 

bevestigd is, zijn o.a. astragalus
7
, baptisia

8
, isatis

9
 (Roxas, 2007). Slechts twee studies konden 

een beperkte reductie in symptomen aantonen dankzij gebruik van tijm in combinatie met 

respectievelijk klimop en sleutelbloem (Holzinger, 2014). Symptomen zouden mogelijk 

behandeld kunnen worden door vroeg gebruik van echinacea purpurea, hoewel ook enkele 

studies deze trend niet konden aantonen (Linde et al., 2006).  

Oseltamivir, reeds besproken vanwege zijn preventieve werking, zou gebruikt kunnen worden 

als medicatie ter behandeling van griep. Het is tevens de enige medicatie die werd 

opgenomen in het geneesmiddelenrepertorium ter behandeling van influenza, maar zou, 

wanneer correct ingenomen, aanwezigheid van de symptomen slechts met 17 tot 24 uur 

verkorten (Cochrane review, in BCFI, 2015a; BCFI, 2015b). Klachten van koorts, spier- en 

gewrichtspijnen kunnen verzacht worden met analgetica en antipyretica (BCFI, 2015b; Eccles 

et al., 2014; Holzinger, 2014). Ook voor griep is gebruik van combinatiepreparaten een 

mogelijkheid (Eccles et al., 2014). Een beperkt aantal studies toonden een verbetering van de 

influenzasymptomen aan bij vroegtijdig gebruik van vlierbes (Roxas, 2007). Voldoende rust 

is belangrijk en faciliteert het genezingsproces (CDC, 2015b).  

 

Studies rond ervaringen, perceptie en zelfmedicatie in kader van verkoudheid en griep 

Door de regelmaat waarmee de populatie aan verkoudheden en griep wordt blootgesteld, de 

moeilijke differentiatie tussen beide ziekten en ondoorzichtige trends in medicatiegebruik, 

wordt de laatste jaren meer aandacht besteed aan de ervaringen, (mis)percepties en 

zelfmedicatie van de populatie voor deze ziekten. In verschillende landen, zoals Groot-

Brittannië, Japan en de Verenigde Staten, werden reeds dergelijke studies gevoerd.  

Perceptie van symptomatologie en behandeling 

In een Britse studie werden 54 ouderen bevraagd over hun denkwijze over de symptomen, 

diagnose en verspreiding van zowel verkoudheid als griep, om vervolgens vergelijking met de 

denkwijze van artsen uit te voeren (Prior, 2011). De Britse leken bleken symptomatologie en 

diagnosestelling ruimer te beschouwen dan artsen door naast lichaamskenmerken ook te 

focussen op gedragsfactoren en psychologische factoren. Op vlak van ziekteverspreiding 

kwam, ondanks de kennis over belangrijke ziektekiemen, de rol van ‘de lucht’ en het eigen 

                                                           
7
 Hokjespeul; gebruik zou het immuunsysteem versterken (Roxas, 2007) 

8
 Wilde indigo; gebruik zou intensiteit en duur van symptomen van verkoudheid reduceren. (Roxas, 2007) 

9
 Wede; kruid gebruikt voor behandeling van verschillende infecties. (Roxas, 2007) 



10 
 

immuunsysteem sterker naar voor dan overdracht via contact met besmette voorwerpen. 

Bovendien duidde een deel van de bevraagden het influenzavaccin aan als oorzakelijke factor 

voor het krijgen van griep. Deze bevindingen verklaarden volgens de onderzoekers de 

beperkte kennis en/of de negatieve attitude over effectieve preventiemaatregelen. Zowel 

Amerikaans onderzoek als onderzoek in Estland, vooral gericht op behandeling met planten 

en kruiden, toonden goede kennis omtrent de symptomen van verkoudheid en griep aan 

(Blaiss, 2015; Raal, Vomer, Soukand, Hratkevits & Kalle, 2013).  

In Japan werd onderzoek gevoerd naar een van de belangrijkste symptomen van verkoudheid, 

namelijk hoest (Fujimura, 2012). Hoewel deze studie niet focuste op hoest bij verkoudheid, 

bleek de oorzaak van de hoest bij 42% van de respondenten bij deze ziekte te liggen. Van de 

participanten bleek 44% voor de klachten van hoest geen medische hulp in te roepen. Binnen 

deze groep deed 19% een beroep op medicatie zonder voorschrift, 3% vertrouwde op 

geneeskrachtige planten en kruiden en 2% nam voedingssupplementen om hoest te 

behandelen. Binnen deze studie werd geen aandacht gegeven aan de perceptie over het 

oplopen van hoest.  

In 2015 werd in de Verenigde Staten een grootschalige, kwantitatieve studie gevoerd naar de 

heersende attitudes ten opzichte van hoest en verkoudheid en gerelateerd medicatiegebruik 

(Blaiss, 2015). Dit gebeurde aan de hand van de online toegankelijke vragenlijst ‘Attitudes of 

Consumers Toward Health, Cough and Cold’. Resultaten over de symptomatologie en 

frequentie lagen in lijn met de literatuur. Een deel van de participanten weet besmetting aan 

een verzwakt immuunsysteem of ongunstige weercondities of beschreef verkoudheid als een 

bacteriële infectie. Bijgevolg bleek 27% foutief te geloven in het nut van een 

antibioticabehandeling. Medicatie werd door slechts 21% van de respondenten gekozen op 

basis van medisch advies, terwijl ongeveer 8% aangaf enkel medicatie op voorschrift te 

consumeren. De belangrijkste factoren die aan de basis liggen van de keuze voor een bepaald 

medicijn, bleken de hulp die erdoor ondervonden wordt, voorgaande ervaringen en 

afwezigheid van nevenwerkingen. Het onderzoek toonde tevens aan dat de meeste 

participanten, namelijk 43%, pas startten met medicatie wanneer zij klachten als ‘ernstig 

genoeg’ bevonden. Een iets kleinere groep, 36%, startte onmiddellijk met medicatie wanneer 

de eerste ziektekenmerken werden opgemerkt. Het onderzoek gaf helaas geen gedetailleerd 

inzicht in de types medicatie of alternatieve middelen die werden gebruikt.  
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Zelfzorg 

De Wereldgezondheidsorganisatie wilt zelfmedicatie en behandeling zonder tussenkomst van 

een arts of andere gezondheidsprofessional voor bepaalde, milde ziektes en 

gezondheidsproblemen motiveren. Om hiervan een succesverhaal te maken is het belangrijk 

dat beschikbare medicatie betrouwbaar is en de populatie voldoende kennis heeft over de 

ziekte en geïnformeerd is over werkzame medicatie en de correcte manier van gebruik (WHO, 

1995). Enkele studies gingen specifiek de mate van zelfzorg en de verschillende vormen voor 

verkoudheid en griep na. Uit deze studies blijkt dat 66% tot 80% zelfzorg verkiest boven 

behandeling door een arts of andere zorgprofessional in het geval van verkoudheid of griep.  

Vingilis et al. (1999) vonden dat zelfzorg voor verkoudheden voornamelijk werd toegepast 

door middel van vrij te verkrijgen medicatie. De gebruikte medicatie was slechts in 30% in 

het verleden aangeraden door een zorgverlener. Participanten deden ook aan zelfzorg door het 

preventief innemen van vitamine C (40%), hydratatie en voldoende te rusten. Redenen om 

thuis te blijven tijdens het doormaken van een verkoudheid waren te zware symptomen en een 

grote kans op verspreiding van het virus. Ruim 80% van de respondenten beschouwden een 

doktersbezoek als overbodig voor een verkoudheid. Wanneer de symptomen aanhielden of 

verergerden of de zieke tot een risicogroep behoorde, werd raadpleging bij een arts wel breder 

geaccepteerd. Wel gaf ongeveer 90% van de respondenten aan dat zorgverleners meer 

informatie zouden moeten verspreiden over hoe een verkoudheid behandeld zou moeten 

worden. Van de participanten in de studie van Raal et al. (2013), verkoos ongeveer 70% 

zelfzorg boven het consulteren van een arts. Door de diepgewortelde tradities in Estland, 

focuste deze studie vooral op het gebruik van geneeskrachtige planten en kruiden tegen 

verkoudheid en griep. Aan de hand van een vragenlijst werd informatie verzameld over onder 

andere tien welgekozen planten. Uit de resultaten bleek dat de participanten gemiddeld ruim 

vier soorten gebruikten als behandeling voor verkoudheid en griep. Oudere respondenten 

tekenden hogere aantallen op dan jongere respondenten. Citrusvruchten werden het 

frequentst, namelijk door 73% van de bevraagden, gebruikt. Slechts 9% gebruikte echinacea; 

volgens de auteurs is dit mede bepaald door de heersende opvatting over de hoge kostprijs van 

het product. Informatie over de verschillende planten waarop men zijn keuze vervolgens 

baseerde, werd vooral verkregen bij familie en vrienden. Slechts 2% won informatie in bij 

hulpverleners. Shaku (2015) onderzocht verbanden tussen zelfzorg bij het doormaken van een 

verkoudheid en de Health Related Quality of Life (HRQOL). De resultaten toonden een 



12 
 

hogere HRQOL aan bij patiënten die geen hulp zochten, maar zelfzorg toepasten. Dit betrof 

twee derden van de participanten. Zelfzorg werd mogelijks geprefereerd wanneer de patiënten 

bepaalde medicatie in huis hadden. Zo bleek dat nog eens twee derde van de participanten die 

zelfzorg toepasten, reeds over de gewenste medicatie beschikten. Patiënten die een 

zorgprofessional raadpleegden, waren over het algemeen ouder. Volgens de auteurs hield dit 

mogelijk verband met de vrees voor complicaties. Bovendien beïnvloedt een economische 

factor mogelijk de keuze voor het al dan niet toepassen van zelfzorg, aangezien ouderen 

dankzij het Japanse gezondheidszorgsysteem goedkopere medicatie kunnen verkrijgen 

wanneer die werd voorgeschreven door een arts. De mogelijke invloed van lokale 

gezondheidssystemen op patronen van zelfzorg zal ook worden nagegaan in de Common Cold 

Study. Deze grootschalige studie zal aan de hand van een vragenlijst, verspreid in 14 

Europese landen, de verschillende vormen van zelfzorg proberen na te gaan, maar ook 

onderzoeken van welke factoren de keuze voor een bepaalde methode van zelfzorg afhangt. 

Deze informatie moet op termijn kunnen bijdragen aan op de noden afgestemde interventies 

en programma’s over verkoudheid en mogelijke behandelingen (Weltermann et al., 2015).  

Antibiotica 

Een studie in Mexico ging de kennis en het gebruik van antibiotica voor bovenste 

luchtweginfecties na bij patiënten die professionele hulp inroepen (Gonzales, 2012). Uit de 

resultaten bleek globaal een te beperkte kennis over antibiotica en correct antibioticagebruik. 

Veertig procent van de participanten initieerde behandeling met antibiotica reeds voor het 

consulteren van een arts. Bovendien werd medicatie vaak foutief als antibiotica bestempeld. 

Uit een studie van Vingilis & Hennen (1999) bleek dat ruim 25% geloofde in de werking van 

antibiotica in het geval van verkoudheid en dat 35% antibiotica als behandeling voor griep 

zag. De cijfers over verkoudheid liggen in lijn met de recenter uitgevoerde studie in de 

Verenigde Staten van Blaiss (2015), waar bleek dat 27% geloof hechtte aan antibiotica voor 

de behandeling van een verkoudheid. Hoffmann et al. (2015) toonden in een Oostenrijkse 

studie met behulp van twee vragenlijsten een belangrijke link aan tussen kennis over 

antibiotica en vaccinatie tegen griep: betere kennis verhoogt de kans op vaccinatie. Een hoge 

vaccinatiegraad stond volgens deze studie eveneens in verband met een hogere leeftijd en 

urbanisatiegraad. Opnieuw bleek belangrijke kennis over de werking van antibiotica te 

ontbreken: slechts een op drie erkende de ineffectiviteit van antibiotica bij virussen. Deze 

studies tonen aan dat binnen verschillende populaties verkeerde opvattingen leven, maar dat 
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er verwacht wordt dat geïnformeerde participanten de effectieve preventiemaatregelen meer 

zullen toepassen. 

3. Probleem- en doelstelling 

Uit verschillende buitenlandse studies bleek de veelheid aan belangrijke informatie die 

onderzoeken naar percepties en gebruiken omtrent verkoudheid en griep kunnen opleveren. 

Op basis van dergelijke informatie kunnen inzichten gevormd worden over de wisselwerking 

tussen heersende percepties enerzijds en toegepaste strategieën ter preventie en behandeling 

anderzijds en over de motivatie die schuilt achter deze specifieke toepassingen. De literatuur 

toonde op enkele vlakken, zoals de problematiek rond antibiotica en de voorkeur voor 

zelfzorg, gelijkenissen aan. Toch bleek de keuze voor bepaalde niveaus en methodes van 

zelfzorg te verschillen tussen verschillende populaties, onder andere bepaald door traditie, 

cultuur en het heersende gezondheidszorgsysteem. Inzicht in de wisselwerking tussen 

specifieke percepties en gedrag biedt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van materialen 

omtrent verkoudheid en griep, afgestemd op de noden van de populatie. 

Literatuur over de ervaring met verkoudheid en griep van Vlamingen ontbreekt. Er zijn tot op 

heden noch studies uitgevoerd die peilen naar kennis of opvattingen over beide ziekten, noch 

studies die de preventiemaatregelen en behandelingsmethoden die in Vlaanderen gehanteerd 

worden, in kaart brengen. Op basis van inzichten in de opvattingen en de strategieën die 

Vlamingen hanteren, zou bepaald kunnen worden of een aangepast beleid omtrent 

verkoudheid, griep en gepaste preventie- en behandelingsmethoden gewenst is. Kwalitatief 

onderzoek voeren naar deze items, kan een eerste, belangrijke stap zijn in het proces. Bij dat 

soort onderzoek wordt een variëteit aan informatie verzameld die als basis kan dienen voor 

uitgebreider onderzoek. Dit uitgebreider onderzoek zal bijgevolg focussen op interessante 

onderwerpen die werden blootgelegd in een kwalitatieve studie. 

Voor deze scriptie zal kwalitatief onderzoek gevoerd worden aan de hand van 

semigestructureerde interviews. Hierbij zal geprobeerd worden een eerste beeld te vormen 

van de maatregelen ter preventie en voor behandeling die in Vlaanderen gekend zijn en 

gehanteerd worden. Bovendien zullen beweegredenen die aanzetten tot het toepassen van 

bepaalde strategieën, nagegaan worden.  
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4. Onderzoeksmethode 

De proefopzet van deze kwalitatieve studie is gebaseerd op lopend onderzoek van Hoffmann 

et al. uitgevoerd aan de Medizinische Universität Wien, in Oostenrijk. Voor deze studie 

werden bij 30 Vlaamse leken semigestructureerde interviews afgenomen. De studie werd 

goedgekeurd door het ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis Gent en kreeg 

projectnummer EC/2016/0185 toegewezen. Iedere participant werd uitgenodigd op vrijwillige 

basis deel te nemen. Aan iedere vrijwilliger werd een informatiebrief overhandigd, waarin 

uitleg over het doel en verloop van de studie te vinden was.   

4.1. Interviewers 

De interviews werden afgenomen door twee interviewers: allebei masterstudenten in de 

opleiding Gezondheidsvoorlichting en –bevordering, waaronder de auteur van dit werk. Beide 

interviewers zouden op basis van de verzamelde data een masterproef schrijven. De ene 

auteur, Nina van de Kraats, zou focussen op de percepties van leken omtrent oorzaken en 

symptomatologie van verkoudheid en griep. De andere auteur, Anna Vandenbroucke en 

tevens auteur van dit werk, zou de informatie over preventiestrategieën en 

behandelingsmethodes analyseren. Geen van beide interviewers had voor deze studie ervaring 

met het afnemen van semigestructureerde interviews.  

4.2. Participanten 

Beide interviewers rekruteerden, onafhankelijk van elkaar, participanten voor afname van de 

semigestructureerde interviews. Om na te gaan welke opvattingen over verkoudheid en griep 

leven bij de Vlaming, werd geopteerd om enkel Vlaamse leken te interviewen. Dit houdt in 

dat gezondheidswerkers en studenten gezondheidszorg en hun dichte familie, namelijk 

partner, ouders, kinderen en broers en zussen, uitgesloten werden uit de studie. Deze keuze 

werd gemaakt om de invloed van professioneel verkregen kennis omtrent het onderwerp, te 

beperken. Daarnaast konden personen die de Nederlandse taal niet beheersen of niet in 

Vlaanderen wonen, niet geïncludeerd worden.  

Participanten werden vertrekkende vanuit de eigen omgeving van de onderzoekers gezocht. 

Om een verscheidenheid aan respondenten te garanderen, werden enkele strategische 

overwegingen gemaakt. Er werd bewust gepoogd om participanten die van elkaar verschillen 

op vlak van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, urbanisatiegraad en woonsituatie te 
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rekruteren. De relaties tussen interviewer en respondent voorafgaand aan het interview, waren 

van verschillende aard, gaande van geen eerdere ontmoeting tot goede kennissen.  

Er werden twee manieren van rekruteren gehanteerd. Er werden enerzijds algemene oproepen 

tot deelname verspreid via verschillende kanalen: sociale media (facebook), woonomgeving 

en vakantiewerk. Anderzijds werden personen ook individueel en dus doelgericht 

aangesproken en gevraagd deel te nemen aan de studie. Dit gebeurde face-to-face of via e-

mail, sms en sociale media. Geen enkel aangesproken individu weigerde deelname aan de 

studie. Deze strategie leverde bijgevolg een groep intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers en een 

groep vrijwilligers die vanuit een externe stimulus op de vraag tot participatie ingingen, op.  

4.3. Semigestructureerde interviews 

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview op basis van 

een topiclijst (appendix 1), door de Universiteit Gent verkregen van het onderzoeksteam in 

Oostenrijk. Allereerst werden de richtlijnen en vragen vanuit het Engels naar het Nederlands 

vertaald (appendix 2). Het semigestructureerde interview bestond uit vier luiken. Met de 

vragen uit het eerste luik werd onderzocht welke opvattingen er heersen over verkoudheid. In 

het tweede luik werden kennis en de bron van de kennis over preventiestrategieën en 

behandelingsmethoden voor verkoudheid nagegaan. Het doel van het derde luik was in kaart 

brengen hoe de geïnterviewde griep percipieert en hoe deze ziekte vergeleken werd met 

verkoudheid. Als laatste werden demografische kenmerken van de vrijwilliger kort bevraagd. 

Het streefdoel was om in totaal 30 interviews te verzamelen, 15 per interviewer, onafhankelijk 

van datasaturatie. De interviews werden genummerd volgens chronologie van afname en per 

auteur. Interviews van interviewer Nina van de Kraats werden benoemd als INT_N1 tot 

INT_N15; interviews van interviewer Anna Vandenbroucke, auteur van dit werk, als INT_A1 

tot INT_A15. Alle 30 interviews werden afgenomen in de periode tussen 17 februari 2016 en 

1 mei 2016. Aan vrijwilligers werd gevraagd ongeveer een halfuur tijd te voorzien voor 

afname van het interview.  

Afname gebeurde in een één-op-één-situatie, waarbij de interviewer met de voorbereide 

vragen richting gaf aan het gesprek, maar ruimte liet voor inbreng van de geïnterviewde. De 

interviews werden voornamelijk afgenomen bij de vrijwilliger thuis, maar in enkele gevallen 

ook in het huis van de interviewer of op locatie, namelijk op de universiteit van Gent en de 

werkomgeving van de interviewers. Bij voorkeur, en in de meeste gevallen, waren er geen 
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derden aanwezig in de ruimte waar het interview werd afgenomen. Indien dit niet te 

vermijden was, werd geen inbreng van deze derden toegestaan. 

Ieder gesprek werd opgenomen en nadien getranscribeerd. Tijdens de interviews werd enkel 

notitie genomen ter ondersteuning voor een vlotte afname of om de schrijfwijze van bepaalde 

huismiddeltjes te documenteren. De transcripties werden niet terugbezorgd aan de 

vrijwilligers ter controle of voor het maken van eventuele aanvullingen. Iedere vrijwilliger 

kreeg de mogelijkheid het interview eenmalig af te leggen. Na codering werden alle 

audiobestanden vernietigd. De uitgeschreven interviews werden tussentijds nagelezen en de 

manier van interviewen werd beoordeeld door de promotor van deze studie, Wim Peersman.  

4.4. Codering 

De verzamelde data werd gedeeld en door iedere interviewer afzonderlijk gecodeerd, met oog 

op de eigen onderzoeksvraag.  

Codering van de gegevens voor deze scriptie gebeurde in overleg met de promotor van de 

scriptie. Er werd gebruik gemaakt van het softwareprogramma NVivo 11 voor codering van 

de gegevens. Er werd geen specifiek codeerschema gebruikt, maar codering gebeurde op basis 

van categorisatie van de verzamelde informatie. Er werden twee codebomen ontwikkeld, 

respectievelijk voor verkoudheid en griep. Binnen deze codebomen werden takken voorzien 

volgens de vragen van het interview: de actie, de bron, de start van gebruiken, de plaats van 

verkrijgen. De tak actie werd opgesplitst in preventie- en behandelingsmethode en vervolgens 

in handeling, middel en medicatie. Iedere vermelde actie kreeg bovendien een eigen node 

waarin alle informatie hieromtrent werd verzameld.  
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5.  Resultaten 

5.1.  Socio-demografische gegevens van proefpersonen 

Door bovenstaande werkwijze uit te voeren werden in totaal 30 personen (14 mannen en 16 

vrouwen) geïnterviewd. De leeftijd van deze groep varieerde tussen 18 en 81 jaar, met een 

gemiddelde leeftijd van 39,2 jaar (SD 17,04). Een diploma secundair onderwijs was van 12 

respondenten het hoogst behaalde diploma. Een respondent stopte met het secundair 

onderwijs na de tweede graad. Zeventien personen behaalden bovenop secundaire studies, een 

diploma in het hoger onderwijs. In totaal hadden acht deelnemers op het moment van het 

interview het statuut van student, twee respondenten waren gepensioneerd en een vrouw was 

huismoeder. Niemand was werkloos. Beroepen van de werkende participanten varieerden 

sterk. Ook de woonplaats van de respondenten varieerde qua urbanisatiegraad. De grootste 

groep, namelijk 15 personen, woonde in de stad Antwerpen, Gent of in agglomeraties van 

deze steden. Binnen deze groep waren 4 respondenten uit het buitenland gemigreerd, namelijk 

uit Nederland, Frankrijk, Angola en Griekenland. Vier respondenten woonden in de stad 

Brugge of haar agglomeraties. Nog eens 4 personen woonden in meer gemeentelijk gebied in 

de provincie Antwerpen of Oost-Vlaanderen en ten slotte woonden 7 participanten in 

gemeenten van West-Vlaanderen. Participanten leefden in verschillende woonsituaties. Negen 

van hen hadden een gezin met kinderen. Er woonden 8 respondenten samen met hun partner 

en nogmaals 8 personen woonden nog thuis in het ouderlijke gezin. Vier participanten 

woonden alleen en een iemand woonde samen met vrienden. Zoals eerder vermeld kan ook 

gedifferentieerd worden tussen een groep intrinsiek gemotiveerde en een groep doelgericht 

aangesproken respondenten. Deze groepen bestaan respectievelijk uit 13 en 17 personen. 

 

5.2. Maatregelen ter preventie van verkoudheid en griep 

5.2.1. Verkoudheid 

Uit analyse van de interviews bleek dat de participanten op verschillende manieren te werk 

gaan om verkoudheden te voorkomen (tabel 1). De keuze voor een bepaalde methode leek 

samen te hangen met de opvattingen die het individu had over de manier waarop je een 

verkoudheid kan oplopen. Zowat alle participanten weten de verspreiding van verkoudheid 

aan een of andere vorm van besmetting. Een grote groep hechtte belang aan de persoonlijke 

weerstand en het immuunsysteem voor het al dan niet oplopen van een verkoudheid. Als 

laatste kwamen externe factoren, gerelateerd aan temperatuur of weersomstandigheden, aan 

bod. Zowat alle participanten vermoedden een wisselwerking tussen deze mechanismen. 
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Voornamelijk besmetting en het belang van weerstand werden vaak samen vernoemd, met het 

idee dat een goede weerstand besmetting kan neutraliseren. Het erkennen van een bepaalde 

manier van oplopen leidde niet automatisch tot gebruik van een corresponderende 

preventiestrategie. Slechts enkele respondenten pasten een schijnbaar aanvullende strategie 

toe, die niet paste bij de manier van oplopen die zij vermeld hadden in het gesprek.  

Tabel 1 Strategieën ter preventie van verkoudheid 

Strategieën ter preventie van verkoudheid 

Besmetting voorkomen aan de hand van hygiëne 

• Contact vermijden 

• Handhygiëne 

• Verluchten 

 

 

Verhogen van de weerstand 

• Levensstijl 

• Producten op basis van planten en kruiden 

• Vitaminesupplementen 

• Analgetica en antipyretica 

Beschermen tegen weersomstandigheden aan de hand van 

aangepaste kledij 

 

5.2.1.1. Besmetting voorkomen aan de hand van hygiëne 

In bijna alle interviews werd in verband met het oplopen van verkoudheden gesproken over 

een bepaalde vorm van besmetting met een ziektekiem. De aard van de ziektekiem bleek voor 

de participanten vaak ongekend of een bron van twijfel. De kiem werd afwisselend 

omschreven als een virus, bacterie, microbe en soms zelfs als een soort onzuiverheden. Over 

de specifieke manier van doorgeven, werden meningen met andere accenten geformuleerd. De 

meeste participanten vermeldden rechtstreeks contact met reeds besmette personen, waarbij 

overdracht zou gebeuren via onder andere lichaamssecreten en aanrakingen. Sommige 

participanten gaven aan dat in de nabijheid zijn van een besmet persoon voldoende is om de 

ziektekiem op te lopen, aangezien de ziektekiem in de ruimte hangt. Ook besmetting door 

aanraking van besmette voorwerpen kwam aan bod. Niet iedere participant die besmetting als 

oorzaak beschreef, probeerde besmetting op een preventieve manier te voorkomen. Wie wel 

preventieve acties ondernam, koos ondanks de nuanceverschillen voor het toepassen van 

eerder algemene hygiënische maatregelen. Een eerste vorm van hygiëne is contact met 

(mogelijk) besmette personen vermijden. Deze maatregel ging in twee richtingen. Enerzijds 

zal het gezonde individu proberen het virus te ontwijken door het uitstellen van bezoeken, het 

vermijden van lichamelijk contact en door aanraking met besmette voorwerpen te beperken. 

Anderzijds kan het besmette individu de verantwoordelijkheid voelen de kans op verspreiding 

te minimaliseren. Dit gebeurde eveneens door bezoek en lichamelijk contact te reduceren. 
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Bovendien waren sommigen zich ervan bewust verspreiding te kunnen voorkomen door te 

niezen in de elleboog, wat hygiënischer is dan in de handen. Hierbij sluit een tweede 

maatregel, handhygiëne, aan die vaak werd besproken ter preventie van verkoudheid.  

“Ik denk dat het wel heel veel te maken heeft met hygiëne. Handen wassen is zo belangrijk. 

Het minste wat je aanraakt, dan zijn je handen vies, dus ik denk dat hygiëne heel veel werkt 

om het tegen te gaan. Ik was ook constant mijn handen, ik word er gek van. Om maar niet 

verkouden te worden.” – INT_N4, vrouw, 64 jaar 

Toch bleek handhygiëne niet steeds een strategie te zijn die speciaal gericht is op het 

vermijden van besmetting met verkoudheid. Een groot deel van de participanten gaf aan dat 

handen wassen eerder een gewoonte is waarvan de frequentie dan ook niet wordt opgedreven 

wanneer het risico op besmetting groter is.  

“I: En hoe beschermt u zich tegen een verkoudheid? 

G: Ja, dus vaak handen wassen. Maar ik doe het niet alleen daarvoor. Het is gewoon een 

gewoonte, dus dat doe ik gewoon dikwijls per dag.” – INT_N6, vrouw, 52 jaar 

Handhygiëne aanwenden als preventiemaatregel werd ofwel aangeleerd door ouders, ofwel 

vloeide het voort uit de kennis rond mogelijke verspreiding. Een andere manier om in 

hygiënische omstandigheden te verblijven die werd besproken, is verluchten. Uit analyse van 

de interviews bleek dat niet iedere participant die lucht als medium voor verspreiding zag, 

ruimtes verluchtte als preventiestrategie. Bovendien bleek deze maatregel, net zoals 

handhygiëne, eerder een maatregel voor het globale profijt. Verluchten van ruimtes gebeurde 

dus niet enkel door participanten die geloven in besmetting via lucht en gebeurde evengoed 

wanneer er geen ziektekiemen in huis aanwezig waren. Een persoon gaf aan dat de gewoonte 

gegroeid is vanuit de wensen van zijn moeder wanneer gezinsleden ziek waren.  

 

5.2.1.2. Verhogen van de weerstand 

Heel wat participanten zagen verkoudheid als iets dat pas ontstaat wanneer de eigen 

weerstand laag is. Men werd hierdoor vatbaar voor ‘iets’. De participanten zien deze externe 

dreiging vermoedelijk als de ziektekiem die kan worden doorgegeven (cf. supra). Een 

enkeling omschreef het alsof hij zichzelf aan een verkoudheid hielp en de ziekte schijnbaar 

vanuit de eigen persoon ontstond. Al deze participanten probeerden een verkoudheid te 

voorkomen door het eigen lichaam aan te sterken en zo de weerstand of het immuunsysteem 

te verstevigen. Dit gebeurde enerzijds door bepaalde handelingen, maar er werden ook 

bepaalde middelen gebruikt. 
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 Levensstijl  

Enkele respondenten gaven tijdens de interviews aan dat een goede levensstijl een gunstige 

invloed kan hebben op het reduceren van de kans op besmetting met verkoudheid. Gezonde 

voeding, voldoende beweging en buitenlucht met daarnaast ook rust en regelmaat waren 

volgens hen de belangrijkste levensstijlfactoren. Twee personen vertelden dat dergelijke 

levensstijl de weerstand helpt opbouwen waardoor het besmettingsrisico daalt. Een individu 

schreef dit eerder toe aan een combinatie van weerstand en levensstijl, waarbij beide factoren 

optimaal moeten zijn om een optimaal resultaat te bekomen.  

Een van de levensstijlfactoren die tijdens bepaalde interviews geïsoleerd ter sprake kwam, 

was voeding. Fruit werd als de belangrijkste bron van vitamines beschreven, wat onmiddellijk 

ook de reden is waarom deze voedingsmiddelen veelvuldig geconsumeerd werden. Een 

iemand gaf aan te beseffen dat voeding een belangrijke rol speelt in het versterken van het 

immuunsysteem en de weerstand, maar geen kennis te hebben over de manier waarop dit kan 

gebeuren en deze maatregel dus niet toe te passen.  

 

 Bewerkte planten en kruiden  

Het preventief middel echinacea bleek slechts in zeer beperkte mate bekend bij de 

geïnterviewden. Echinacea is oorspronkelijk een plant, maar in de handel te verkrijgen onder 

allerlei vormen. Drie vrouwen gaven aan echinacea als middel voor het opkrikken van de 

globale weerstand te kennen, maar slechts twee maakten er preventief gebruik van. Een van 

beide vrouwen gaf aan pastilles te gebruiken, verkregen in biowinkels en haar man ook aan te 

sporen deze te gebruiken om ziekte te voorkomen. Zij gebruikte dit product naar eigen zeggen 

al haar hele leven en kwam er vermoedelijk mee in aanraking door erover te lezen en via 

vrienden met gelijklopende interesses en opvattingen. Een andere vrouw kende het product en 

de vermeende preventieve werking, maar heeft het zelf nooit gebruikt. Haar moeder bracht 

echinacea voor de kleinkinderen mee uit Sluis voor gebruik in de winter. Nog voor het 

versterken van de weerstand werd door de moeder van de tweede vrouw vlindersiroop 

gemaakt. De geïnterviewde gebruikte dit net zoals echinacea zelf nog nooit.  

 

 Vitaminesupplementen  

Het innemen van vitaminesupplementen als preventieve maatregel was gekend. Het ging 

voornamelijk om multivitaminen- en vitamine C- en D-preparaten. Slechts een paar 

participanten maakten effectief gebruik van deze strategie. De ene neemt het hele jaar door 
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supplementen, de andere enkel in de wintermaanden. De meeste respondenten die 

vitaminesupplementen benoemden, gebruikten ze zelf niet. Enkele respondenten hebben deze 

winter vitaminesupplementen gekocht met de intentie tot gebruik, maar namen de vitamines 

niet tot slechts sporadisch in. De belangrijkste reden voor de intentie tot inname, bleek 

gebruik in het verleden, dat toen geïnitieerd was op aanraden van een arts of ouder. Ook 

eerder gebruik, zonder de intentie om opnieuw te starten met inname van 

vitaminesupplementen wanneer de gelegenheid zich voordeed, kwam voor in de gesprekken. 

Wie deze strategie benoemde, maar zelf nooit toepaste, deed dit enkel om twijfels over de 

effectiviteit van vitaminesupplementen uit te drukken. Bij de participanten die deze strategie 

wel toepasten, bleek ook dagelijks gebruik, los van verkoudheid, voor te komen. 

 

 Analgetica en antipyretica  

Slechts een respondent vermeldde de mogelijkheid tot preventief gebruik van Dafalgan. Het 

was zijn arts die hem dit vertelde. De respondent gaf wel aan dit zelf nog niet te hebben 

toegepast. 

 

5.2.1.3. Beschermen tegen weersomstandigheden 

Een laatste groep wees weersomstandigheden of de interactie met het weer en temperaturen 

aan als oorzaken van een verkoudheid. Grote temperatuurverschillen tussen verschillende 

locaties of temperatuurschommelingen die optreden binnen een beperkte periode, kregen de 

meeste aandacht. Daarnaast leken deze respondenten een stabiele maar koude omgeving ook 

aan te duiden als mogelijke oorzaak van een verkoudheid, wanneer men te lichte kledij draagt. 

Luchtvochtigheid, regen, wind, tocht en airco worden minder frequent aangehaald. Niet iedere 

geïnterviewde die dergelijk verband ziet tussen weersomstandigheden en verkoudheden, 

beschermt zich met corresponderende handelingen zoals aangepaste kledij dragen. Sommigen 

van hen gaven aan dat ze, wanneer het buiten koud aanvoelt of wanneer ze blootgesteld 

worden aan temperatuurschommelingen, meer aandacht zouden moeten hebben voor 

kledijkeuze en dus wel enige ambivalentie ontwikkelden. 

“G: Ik zit veel in machinekamers en in warme omgevingen en als ik dan naar buiten, naar de 

bestelwagen iets ga halen en dan binnen, buiten... Dan besef je wel dat een T-shirt alleen niet 

genoeg is, maar ja.” – INT_A9, man, 49 jaar 

 Wie zijn kledij effectief aanpaste, deed dit voornamelijk uit eigen initiatief, maar in een enkel 

geval ook op aanraden van ouders. Het betrof voornamelijk extra warme kledij zoals een jas 

of trui. Enkele respondenten vermeldden specifiek het gebruik van een sjaal om de keel te 
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beschermen. Een aantal andere respondenten sprak letterlijk uit dat weersomstandigheden 

geen rechtstreekse oorzaak is van een verkoudheid. Zij hechtten geen geloof aan de voordelen 

van aangepaste kledij. Zo werden ondanks de opvattingen van hun ouders, hun eigen 

meningen ontwikkeld op basis van ervaring en kennis. Een persoon vertelde dat de arts de 

toepassing van deze maatregel als preventiestrategie niet steunde en iemand zei dat ze zich 

enkel warmer zou aankleden om niet koud te hebben, niet om een ziekte te voorkomen. 

 

5.2.2. Griep 

Ook ter preventie van griep grepen de respondenten terug naar verschillende methodes (tabel 

2). De preventiestrategieën die bij verkoudheid gehanteerd werden, komen hier terug. 

Bovendien bleek dat de respondenten voor het oplopen van griep dezelfde categorieën 

hanteerden: besmetting, weerstand en omgevingsfactoren. Desalniettemin zijn de meningen 

minder verdeeld. Bijna iedere respondent gaf aan dat je griep enkel oploopt via besmetting. 

Onder hen zijn er heel wat respondenten die van mening zijn dat dit onafhankelijk is van 

weerstand of omgevingsfactoren als de temperatuur. Een aantal geïnterviewden hechtten ook 

belang aan het niveau van de eigen weerstand om griep al dan niet op te lopen. Er zijn slechts 

een paar enkelingen die de weersomstandigheden betrokken bij het krijgen van een griep.  

Tabel 2 Strategieën ter preventie van griep 

Strategieën ter preventie van griep 

Strategieën voor het volledige ziektebeeld 

• Contact vermijden 

• Handhygiëne 

• Verluchten 

 

 

Verhogen van de weerstand 

• Levensstijl 

• Vitaminesupplementen 

Beschermen tegen weersomstandigheden aan de hand van 

aangepaste kledij 

Vaccinatie 

 

 

5.2.2.1. Besmetting voorkomen aan de hand van hygiëne 

Ook voor de preventie van griep werd hygiëne het frequentst aangehaald als mogelijke 

strategie tegen het oplopen van griep. Over de specifieke ziektekiem die je oploopt bij 

besmetting, werd minder vaak gesproken. Af en toe werd deze benoemd als een microbe, 

bacterie of virus, maar over het algemeen werd in abstractere termen gesproken, alsof de 

persoon met griep zelf de besmetter was. Dezelfde hygiënische maatregelen als bij 
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verkoudheid kunnen worden herkend: contact vermijden, handhygiëne en verluchten van 

ruimtes. Tijdens enkele interviews kwam de eerste vorm aan bod. Enkele respondenten gaven 

aan effectief contact te reduceren wanneer blijkt dat de andere persoon de griep heeft om zo 

het risico om zelf griep op te lopen te reduceren. De maatregel ‘contact vermijden’ werkte 

ook in de omgekeerde richting: participanten met griep verminderen contact met anderen om 

geen besmetting te veroorzaken door bijvoorbeeld thuis te blijven van het werk. Enkele 

geïnterviewden zeiden dat ze verspreiding beperken door niet op bezoek gaan bij personen uit 

een risicogroep wanneer ze zelf de griep (zouden) hebben. Daarom vonden zij het van 

ondergeschikt belang zich te laten vaccineren, wat ook de kans op verspreiding verkleint. Een 

respondent zei geen aandacht te besteden aan welke personen of welke plaatsen vermeden 

zouden moeten worden om het risico om zelf besmet te worden te minimaliseren omdat het de 

eigen bewegingsvrijheid te sterk zou beperken. Het opdrijven van de frequentie van 

handenwassen in periodes dat griep in de omgeving circuleert, werd niet zo vaak toegepast. 

Zoals reeds besproken werd, is handhygiëne voor velen veeleer een gewoonte dan een 

specifieke strategie om een ziekte te voorkomen. De laatste vorm van hygiëne die gehanteerd 

werd bij preventie van griep, verluchten, werd door een respondent niet aangehaald wanneer 

het gesprek over preventie van verkoudheid, maar wel over die van griep ging. Toch zei ook 

zij dat er ook andere momenten zijn waarop ze graag verlucht. Iedere respondent die aangaf 

de gewoonte te hebben om te verluchten, wat hierboven reeds werd besproken, verlucht op 

die manier ook preventief tegen griep. 

 

5.2.2.2. Verhogen van de weerstand 

Verschillende participanten benoemden het belang van een goede weerstand. Weerstand kon 

volgens hen bijdragen tot een lagere vatbaarheid voor de griep, maar ook tot mildere klachten 

tijdens het doormaken van de ziekte. In enkele interviews werd ook het verband tussen hele 

jonge of oudere leeftijd en lagere weerstand aangehaald. De verschillende manieren om 

weerstand te verhogen of te handhaven op gelijk welke leeftijd, komen overeen met deze 

besproken voor verkoudheden.  

  

 Levensstijl  

Opnieuw halen enkele respondenten verschillende levensstijlfactoren aan die de kans op 

besmetting met griep volgens hen zal verkleinen. Gezonde voeding, met specifieke aandacht 

voor fruit, bleek de belangrijkst geachte factor. Daarbij kwamen een actieve levensstijl in de 
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buitenlucht en voldoende rust. Iemand vertaalde dit in voldoende weerstand, maar schreef ook 

een belangrijke rol toe aan ‘geluk’. 

“ Ik denk dat het veel afhangt van je persoonlijke weerstand. Je moet chance hebben zeker? Dat je 

het beestje niet vangt!” – INT_A12, vrouw, 42 jaar 

 

 Vitaminesupplementen 

Tijdens enkele interviews kwam het gebruik van vitaminesupplementen ter preventie van 

griep ter sprake. Veel respondenten die ooit vitamines namen tegen griep, deden het dit 

seizoen niet, behalve door wie supplementen dagelijks worden ingenomen, onafhankelijk van 

griep. Wie, los van een gewoonte vitaminesupplementen in huis had gehaald, nam ze niet 

trouw. Hoewel enkele respondenten een preventief voordeel bij het aanwenden van deze 

strategie vermoedden, werd het niet steeds zelf toegepast. Ook wie hier ervaring mee had in 

het verleden, bleek de strategie niet meer te hanteren. Zo vertelde iemand over vitamine C-

inname op aanraden van de preventieadviseur. De supplementen werden aangeboden op het 

werk wanneer een griepepidemie op komst bleek. De respondent zette deze maatregel niet 

zelfstandig verder. 

 

5.2.2.3. Beschermen tegen weersomstandigheden 

Enkele geïnterviewden gaven aan dat het dragen van warme, aangepaste kledij helpt om het 

risico op besmetting met griep te reduceren. Niet iedereen leek hier echter consequent naar te 

handelen.  

 

5.2.2.4. Vaccinatie 

Iedere respondent werd bevraagd over vaccinatie, ook wanneer dit niet spontaan ter sprake 

kwam. Zo goed als iedereen kende de mogelijk tot vaccinatie tegen griep. Het nieuws bleek 

een belangrijke informatiebron; niet alleen betreffende bekendmaking, maar het is ook een 

bron waarop men zich baseert omtrent informatie over de werking en werkzaamheid. Ook de 

werkomgeving bleek een belangrijke omgeving te zijn om ervaringen uit te wisselen. 

Meningen werden gevormd op basis van ervaringen, globale percepties over vaccins en eerder 

door opvattingen van de arts dan door opvatting van naasten. Slechts vijf respondenten lieten 

dit seizoen een griepvaccin plaatsen; twee van hen doen het al jaren, voor een iemand was het 

de eerste keer. Dankzij positieve ervaringen waren zij ervan overtuigd het vaccin volgend jaar 

opnieuw te laten plaatsen en zouden het bovendien aan iedereen, ongeacht de leeftijd of 

risicogroep, aanraden. Een aantal geïnterviewden lieten zich ooit al vaccineren, maar 
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herhaalden het dit seizoen niet. Een van hen koos ten gevolge van het gevoel niet voldoende 

beschermd te zijn tegen griep opnieuw voor een homeopathisch alternatief (cfr. infra) en is 

absoluut niet geneigd het vaccin nog te gebruiken. De laatste geïnterviewde die reeds ervaring 

had met het vaccin, had wel de intentie het vaccin in de nabije toekomst opnieuw te plaatsen. 

Dit was vooral afhankelijk van periodes waarin hij besmetting met griep wilt vermijden. Een 

grote groep geïnterviewden liet zich nog nooit vaccineren. Van deze groep respondenten 

overweegt een deel zich in de toekomst te laten vaccineren tegen griep. Verschillende 

aanleidingen die hen over de streep zouden kunnen trekken, werden opgesomd. Ten eerste 

zou overleg met of aansporing door een arts blijkbaar doorslaggevend kunnen zijn. Zowel het 

behoren tot een risicogroep als het beschermen van anderen in de omgeving dankzij 

vaccinatie, zijn argumenten van de arts die de aanzet zouden kunnen geven. Daarnaast zou 

relatief frequenter lijden aan de griep, de intentie tot vaccinatie mogelijk verhogen. Ten derde 

gaven enkele respondenten aan dat de situatie en periode in hun leven, bepalend zou zijn voor 

eventuele vaccinatie. Niet ziek mogen of willen worden tijdens een belangrijke periode, zoals 

een examenperiode die samenvalt met een verwachte griepepidemie, zou een goede motivatie 

zijn. Ook wanneer de mogelijkheid ontbreekt om contact te vermijden, blijkt vaccinatie een te 

overwegen oplossing. 

“Dus moest ik nu werken en het is belangrijk werk en ik weet dat ik ermee in contact kom of 

de kans dat ik het krijg is reëel of ik ben onmisbaar op m’n werk, dan zou ik dat misschien nog 

wel overwegen. Maar nu alleszins nog niet.” – INT_A7, man, 23 jaar 

Uit analyses van de interviews werden ook drempels tot vaccinatie gevonden, die de intentie 

temperen. Bij heel wat participanten die nog geen of beperkte ervaring hadden met het vaccin, 

heerste een vermoeden van neveneffecten en onvoldoende bescherming. Aan sommige 

respondenten werd het vaccin reeds aangeboden door de werkgever. Onder hen lieten 

sommigen zich toch nog nooit vaccineren. Het tijdstip waarop vaccinatie gebeurde, bleek 

ongelukkig en de energie die gestoken moest worden in de verplaatsing bleek niet op te 

wegen tegen het verwachte profijt. Ook bij kennis over het zelflimiterende karakter van de 

ziekte lag een verklaring waarom vaccineren niet werd toegepast. Tenslotte is er een groep 

respondenten die zich nooit liet vaccineren en niet overweegt dit in de toekomst te zullen 

doen. Enkelen onder hen waren hier eerder radicaal in en zouden het in principe ook niemand 

aanraden. Bij hen is het vertrouwen in de effectiviteit het vaccin extreem laag en/of ze 

hoorden verhalen of waren getuige van gevallen waarin het vaccin een averechtse werking 

leek te hebben. 
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“G: [Mijn schoonouders] zijn 80’ers en ja, [de huisdokter] had dat aangeraden. Maar vorig 

jaar rond de kerstperiode waren ze echt doodziek.  

I: Wat vond je daar dan van? 

G: Ik zeg dan, ja kijk, mijn mening wordt dan gestaafd, hé. Waarom doe je dat, want dat zijn 

eigenlijk ook wel, ja, dat zijn geen goede dingen die ze inspuiten, hé. Maar ja, dat was hun 

keuze.” – Int_A8, vrouw, 49 jaar 

Niet iedere participant zou dezelfde regels toepassen op zichzelf als op anderen. Iemand had 

het vaccin kan voor anderen aangeraden, wanneer ze bijvoorbeeld tot een risicogroep 

behoren, maar zou voor zichzelf in gelijkaardige situatie toch op zoek gaan naar andere 

alternatieven, zoals het versterken van de eigen weerstand aan de hand van voeding. Er was 

slechts een iemand die nog niet gehoord had over het griepvaccin. Na een korte uitleg van de 

interviewer, was de mening van deze participant dat het vaccin een laatste middel zou moeten 

zijn om zich te beschermen, bijvoorbeeld in geval van een ontoereikend immuunsysteem. 

Indien er andere, meer natuurlijke opties zijn om griep te voorkomen of te doorstaan, zou hij 

hier steeds de voorkeur aan geven. Een respondent gebruikte, zoals zij het beschreef, 

“homeopathische korrels met influenzinum”, als alternatief voor griepvaccinatie. Deze korrels 

dienen eerst wekelijks en daarna maandelijks ingenomen te worden zolang het griepvirus 

circuleert. Deze persoon is een trouwe gebruiker van deze middelen. Slechts eenmaal werd ze 

door derden overgehaald om het griepvaccin te laten plaatsen. Tijdens dat seizoen heeft ze de 

griep gekregen, met als gevolg een wantrouwen in de effectiviteit van het vaccin.  

“Ik heb toen me laten overhalen om een spuit te krijgen en die ja, toevallig dat jaar heb ik griep 

gekregen. En dat breekt dan zo uit dat je dus echt wel heel ellendig bent. En daarom heb ik gezegd 

van dat doe ik nooit meer. Ik ben toen terug met de korreltjes begonnen.” – INT_N4, vrouw, 64 

jaar 

De keuze voor de homeopathische geneeskunde in het geval van preventie van griep steunt in 

deze casus enerzijds op de beperkte werking van het klassieke vaccin en anderzijds op het 

grote vertrouwen in natuurlijke producten. 
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5.3. Strategieën voor de behandeling van verkoudheid en griep 

5.3.1. Verkoudheid 

De participanten somden tijdens de interviews heel wat symptomen op die kenmerkend zijn 

voor de manier waarop zij een verkoudheid ervaren
10

. Men gaf aan voornamelijk 

neusklachten als loopneus of verstopte neus, een geïrriteerde keel en (kriebel)hoest te 

ontwikkelen. Een deel vermeldde hoofdpijn en een gevoel van vermoeidheid of matige 

malaise. Sommige respondenten omschreven een verkoudheid eerder als een ongemak dan 

een ziekte. Daarnaast gaven velen aan het medicatiegebruik graag tot een minimum te 

beperken, omwille van een algemene aversie tegen medicatie enerzijds en de beperkte last die 

een verkoudheid met zich meebrengt anderzijds. 

“I: En waarom neem je [geneesmiddelen] dan zo weinig? 

G: Ik denk dat geneesmiddelen niet echt gezond zijn.” – INT_A3, man, 50 jaar 

“I: En waarom gebruik je geen medicatie? 

G: Omdat ik een verkoudheid niet zo erg vind, zo zoals bij een hoofdpijn, dan neem ik ook 

geen Dafalgan of iets.” – INT_N3, man, 27 jaar 

Medicatie werd wel gebruikt wanneer klachten te erg waren of wanneer de nachtrust 

verstoord werd. Andere participanten probeerden alle symptomen zo snel mogelijk te 

onderdrukken om geen hinder te ondervinden op het werk. Uit analyse van de interviews 

bleek dat heel wat respondenten bepaalde handelingen en alternatieve middeltjes zoals 

kruiden en planten toepasten tijdens het doormaken van een verkoudheid (tabel 3). Vaak 

werden strategieën gecombineerd. Keuze voor een bepaalde strategie werd veelal bepaald 

door gebruiken in de kindertijd en advies van ouders of naasten. Iemand gaf aan door de jaren 

heen te hebben geleerd welke strategieën hem best passen. De meeste handelingen en 

sommige middelen droegen bij tot behandeling van het volledige ziektebeeld, terwijl andere 

middelen het reduceren van een specifieke klacht of het bekomen van een bepaald resultaat 

tot doel hadden.  

Tabel 3 Strategieën voor de behandeling van verkoudheid 

Strategieën voor de behandeling van verkoudheid 

Strategieën voor het volledige ziektebeeld 

• Rust en tijd 

• Doktersbezoek 

• Warmte 

• Hygiëne 

• Voeding en drank 

• Alcohol 

• Vitaminesupplementen 

• Planten en kruiden 

• Antibiotica 

 

                                                           
10

 Voor een uitgebreide beschrijving van de symptomatologie ervaren door de participanten, wordt u verwezen 
naar de thesis van Nina van de Kraats, “De opvattingen van leken omtrent oorzaken en symptomatologie over 
verkoudheid en griep. Een exploratief onderzoek.” 
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Strategieën tegen klachten van de neus 

• Neusspray, -druppels en -spoeling 

• Stomen 

• Producten op basis van planten en kruiden 

• Onbewerkte planten en kruiden 

• Tabletten voor oraal gebruik 

Strategieën tegen klachten van de keel 

• Zuigtabletten 

• Warme dranken 

• Warme kledij 

• Onbewerkte planten en kruiden 

Strategieën tegen hoest 

• Hoestsiroop 

• Planten en kruiden 

• Druktechnieken 

Strategieën tegen hoofdpijn 

• Antipyretica en Analgetica 

• Drukpunten 

• Producten op basis van planten en kruiden 

Strategieën voor een goede nachtrust 

 

5.3.1.1. Strategieën voor het volledige ziektebeeld 

 Rust en tijd geven  

Veel participanten hadden verkoudheid aan de hand van een breed scala aan symptomen 

beschreven. Deze symptomen bleken echter niet zeer limiterend te zijn en vaak niet tijdens het 

hele verloop van de ziekte samen voor te komen. Hierdoor bleken zowat alle participanten 

verkoudheid niet als zeer limiterend te beschouwen. Vermoeid- en loomheid zijn specifieke 

symptomen die werden aangehaald tijdens het omschrijven van de ziekte. In deze context 

kwamen in heel wat interviews rusten en tijd geven ter sprake, wat als behandelingen zowel 

een positieve invloed had op de laatstgenoemde symptomen, als op het volledige ziektebeeld. 

Hoewel rust en voldoende slaap als belangrijke basis werden gezien voor een vlot herstel, 

zette een grote groep participanten de dagelijkse activiteiten verder. Velen gaven de 

discrepantie met ziekteverzuim in het kader van griep aan (cf. infra). Thuisblijven voor een 

verkoudheid werd algemeen als niet noodzakelijk geacht. Enkel wanneer koorts optreedt of 

men een zeer zware verkoudheid doormaakt, waarbij bijvoorbeeld ook de sinussen betrokken 

raakten, werd thuisblijven wel overwogen.  

“I: Je blijft niet thuis als je verkouden bent? 

G:Nee, normaal niet. Tenzij dat het echt zo erg is dat ik er ook barstende koppijn [bij] heb 

omdat mijn sinussen helemaal dicht zitten of zo, maar er moet al veel gebeuren [voor ik] moet 

thuisblijven voor een verkoudheid.” – INT_N10, vrouw, 24 jaar 
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Wie actief bleef, probeerde in de vrije uren extra aandacht te schenken aan voldoende rust. Dit 

gebeurde onder andere door een dutje te doen indien mogelijk of enkele uren vroeger te gaan 

slapen. Een goede nachtrust werd gestimuleerd door bepaalde methoden toe te passen (cf. 

infra). Sommigen konden wegens omstandigheden, zoals een drukke periode op het werk 

tijdens het doormaken van de laatste verkoudheid geen rust nemen, maar onder hen 

onderkenden ook enkelen de voordelen die ermee gepaard zouden gaan.  

“I: En je bleef dus wel gewoon werken toen? 

G: Ja, ik heb nooit uitgeziekt. En ik weet dat dat wel mijn fout is geweest. Ik denk dat als ik 

had uitgeziekt dat dat dan wel sneller verandering had gebracht, als ik gewoon rust had 

genomen.” – INT_N7, man, 22 jaar 

Enerzijds gaven de meeste respondenten aan dat extra rust inlassen zou moeten en zou helpen 

bij een vlotter herstel. Anderzijds werd door sommigen geopperd dat activiteit en buitenlucht 

eveneens bevorderend konden werken.  

 

 Doktersbezoek 

Enkele geïnterviewden vermeldden de optie om een dokter te raadplegen in het kader van een 

verkoudheid, maar zowat iedereen gaf aan dat een consultatie niet nodig is, tenzij de 

verkoudheid na verloop van tijd en na toepassing van zelf gekozen handelingen of middelen, 

niet verbetert. Een specifieke klacht waarvoor doktersadvies werd ingewonnen, was 

aanhoudende, erge hoest. Iemand gaf ook aan dat wanneer een snelle aanpak noodzakelijk 

was, bijvoorbeeld tijdens een drukke periode op het werk, het beter is de huisarts te 

consulteren dan in de apotheek medicatie zonder voorschrift te halen.  

 

 Warmte 

Tijdens de interviews kwamen verschillende gebruiken naar voor die allen gerelateerd zijn 

aan warmte en zo een positief effect hebben op het algemene welbevinden. Enkelen gaven aan 

dat het belangrijk is zich warm te houden tijdens een verkoudheid. Een respondent was op de 

hoogte van het feit dat anderen dit deden door extra warme kledij aan te trekken, maar ging 

zich zelf niet op een andere manier kleden. 

“I: Zijn er nog andere dingen die je hebt opgevangen? 

G: Neen. Gewoon anders kleden. Ze doen dan een hele sjaal aan en gaan hen helemaal gaan 

induffelen, maar dat doe ik ook niet. Gewoon kleren en het passeert wel.” – INT_A13, man, 40 

jaar 
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De warmte werd door de participanten ook gereguleerd door veel dekens te gebruiken en de 

temperatuur in huis op te drijven. Enerzijds was deze methode een logische respons op het 

ellendige gevoel dat een verkoudheid teweeg kan brengen. Anderzijds werd ze ook bewust 

toegepast om de ziekte(kiemen) uit te zweten. Verder vermeldden sommigen het nemen van 

een warm bad om tot rust te komen. In bad konden bepaalde middelen die ook helpen tegen 

specifieke klachten worden toegevoegd, zoals eucalyptus en producten van Vicks (cf. infra). 

Iemand gaf aan warme douches te nemen of te sporten om te zweten. Toch was dit volgens 

deze persoon niet zo efficiënt om vrijer te ademen. 

 

 Hygiëne 

Er werden verschillende hygiënische maatregelen opgenoemd die toegepast werden tijdens 

het doormaken van een verkoudheid, maar geen specifiek symptoom probeerden te verlichten. 

Net zoals bij de preventieve maatregelen, werd het verluchten van ruimtes vermeld. Slechts 

een paar respondenten gaven aan meer te verluchten wanneer ze verkouden zijn, maar zoals 

reeds besproken is verluchten voor sommigen een gewoonte en wordt deze techniek dus het 

hele jaar door toegepast. Enkele participanten verversten het beddengoed ter bevordering van 

de hygiëne. Deze strategie had tot doel een vicieuze cirkel te vermijden door de ziektekiemen 

die zich in het beddengoed bevonden, te verwijderen. De frequentie en het tijdstip van het 

verversen van lakens varieerde tussen de participanten: iemand gaf aan de kussensloop te 

verversen zodra je een nacht had moeten hoesten. Een andere persoon zei dat zijn moeder 

hem had aangeraden zijn lakens te vervangen wanneer hij vooruitgang begon te voelen. Met 

dezelfde redenering werden stoffen zakdoeken door sommigen geweerd en vervangen door de 

papieren variant.  

“Wat ik wel doe: ik let erop dat ik papieren zakdoeken gebruik, omdat je die dan onmiddellijk 

kan weggooien, terwijl als je met een ouderwetse stoffen zakdoek zit, dan zitten die bacteriën 

een dag in je zak en dat is eigenlijk ook geen goed idee, denk ik.” – INT_A5, man, 28 jaar 

 

 Voeding en drank 

Enkele participanten passen hun voedingspatroon aan om een verkoudheid te bestrijden. 

Sommigen onder hen gaven aan dit te doen zodra ze de ziekte voelen opkomen. Zij gaan 

consequenter en frequenter groenten en fruit consumeren, maar gaven zelf vaak aan dat het 

tijdstip waarop ze hiermee starten, eigenlijk net te laat valt om de verkoudheid nog te 

voorkomen. Ook kippensoep was een gekend voedingsmiddel om tijdens het doormaken van 

een verkoudheid te eten. Iemand stipte het belang van hydratatie aan. In het kader van 
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vochtinname dient gezegd te worden dat heel wat participanten een beroep deden op warme 

dranken in allerlei varianten. Hoewel de meesten deze warme dranken met een specifiek doel 

drinken (cf. infra), bleek dat enkelen dit eerder als middel voor algemeen profijt 

beschouwden.  

“I: En eet of drink je anders bij een verkoudheid? 

G: Ja, veel theetjes, warme dranken dus warm water, een halve citroen erbij, ook nog eens 

voor de vitaminen en soms met wat honing. Maar of dat echt helpt dat weet ik niet, maar het 

doet goed in ieder geval.” – INT_N11, vrouw, 52 jaar 

Zij somden verschillende soorten thee op die zij op het moment dat de eerste symptomen van 

een verkoudheid optreden, (kunnen) drinken. Het betrof thee in combinatie met honing, 

citroen, gember, munt en/of tijm. Naast warme dranken kwam alcohol geregeld aan bod in de 

interviews.  

 

 Alcohol 

Een participant gaf aan zijn normale alcoholconsumptie te reduceren wanneer hij ziek is, maar 

enkele andere respondenten gaven aan bepaalde alcoholische dranken, zoals pure rum, whisky 

of cognac, doelbewust te gebruiken ter behandeling van een verkoudheid. Van deze 

sterkedrank werd verwacht dat het de ziektekiemen zou doden. Aan sommige warme dranken 

werd ook alcohol toegevoegd (cf. infra). 

 

 Vitaminesupplementen 

Een andere snelle reactie op de eerste signalen van een verkoudheid was het innemen van 

vitaminesupplementen. Sommige respondenten die dagelijks vitaminesupplementen 

gebruiken, zouden de dosis verhogen zolang ze ziek zijn. De meeste participanten die geen 

frequente gebruikers zijn van vitaminesupplementen verkozen het eten van fruit, citroen en 

gember om meer vitamines op te nemen boven het innemen van multivitaminepillen. 

 

 Planten en kruiden 

Slechts twee respondenten gaven aan dat ze producten op basis van echinacea zouden 

gebruiken tijdens en zelfs kort na het doormaken van een verkoudheid. De ene zou deze 

producten ook preventief innemen, de andere doet een beroep op echinacea wanneer de 

verkoudheid langer aanhoudt dan ze zou verwachten. 
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 Antibiotica  

Tijdens enkele interviews werd antibioticagebruik in het kader van een verkoudheid 

besproken. Enkele participanten gaven aan als kind antibiotica te hebben gebruikt. Zij drukten 

het vermoeden uit dat antibiotica toen misschien werd voorgeschreven indien er complicaties 

optraden bij de verkoudheid. Iemand gaf aan dat antibiotica in zijn kinderjaren zeer frequent 

en voor een variëteit aan ziektebeelden, waaronder verkoudheid, werd voorgeschreven. 

“G: In mijn kindertijd heb ik veel te veel antibiotica moeten slikken. Dat was toen de periode 

van ‘je voelt je een beetje ziek? Ah, we gaan naar de dokter en je krijgt antibiotica’.  

I: Ook voor verkoudheid? 

G: Pff, voor alles.” – INT_A9, man, 39 jaar 

Iemand anders sprak het vermoeden uit dat antibiotica voor heel wat kan helpen, eveneens 

voor een verkoudheid, maar dat gebruik bij milde ziektes nefaste gevolgen zou hebben voor 

het nemen van antibiotica bij aandoeningen waar dit de enige doeltreffende medicatie is. Een 

iemand die antibioticagebruik beschreef, zei dat deze medicatie geen invloed heeft op een 

verkoudheid. Deze kennis had ze opgedaan van haar huisarts. Dit bleek voor haar een 

betrouwbare bron die twijfel en misverstanden over antibiotica en verkoudheid had opgelost. 

 

5.3.1.2. Strategieën tegen klachten van de neus 

 Neusspray, -druppels en -spoeling 

Tijdens heel wat interviews kwamen producten ter behandeling van neusklachten ter sprake 

waarbij een bepaalde substantie effectief in de neus wordt gebracht. Deze middelen werden 

zowel gebruikt bij een verstopte als bij een loopneus. De neusspray bleek de meest gekende 

van deze producten. Een groot deel van de participanten die neusspray vermeldden, maakten 

er zelf reeds gebruik van. Enkelen onder hen gaven aan de spray eerder uitzonderlijk te 

gebruiken, namelijk wanneer de last te zwaar wordt of om goede nachtrust te bekomen. De 

meeste participanten gebruiken neussprays verkregen bij de apotheker, zoals Otrivine Duo of 

Rhinospray. Deze neussprays worden enkel gebruikt wanneer de klacht aanwezig is en 

gebruik wordt beëindigd bij het verdwijnen van de last. Dit wordt vermoedelijk gestuurd door 

de voorschriften van de arts of apotheker. Sommige participanten hechtten uitgebreider 

aandacht aan het belang van kortdurend gebruik van dergelijke sprays. Zij hadden ervaring 

met langdurig gebruik. Ze vermeldden gevolgen van langdurig gebruik zoals afhankelijkheid 

in de kinderjaren, waardoor neussprays nu werden afgezworen en gebruik van een aangepaste 

spray die aan de wensen en noden van het individu voldeed. Enkele andere participanten 

verstoven meer natuurlijke oplossingen via een spray in de neus zoals een zoutoplossing of 



33 
 

Propolis, een product op basis van honing. Daarnaast gebruikten enkele respondenten een 

fysiologische zoutoplossing voor het reinigen van de neusholte. Deze participanten gebruikten 

additioneel geen ‘medische’ neusspray, maar soms wel een spray met natuurlijke substantie. 

Enkele respondenten gebruikten eerder neusdruppels tegen neusverstopping of neusloop.   

 

 Stomen 

Andere methoden om de neus vrij te maken die werden aangehaald in de interviews, zijn 

gebaseerd op warmte. Een deel van de participanten bleken de techniek stomen of dampen te 

kennen. Sommigen maakten er nu gebruik van, anderen gebruikten het vroeger of kenden 

personen uit de directe omgeving die deze techniek toepassen. Zowat iedereen beschreef dat 

het warme water verrijkt kon worden met bepaalde kruiden en planten. Enerzijds werden pure 

kruiden zoals munt, tijm en zout toegevoegd. Anderzijds werden ook bewerkte producten 

zoals Vicks, Dampo of zelfs een Sien Cau balsem (een Chinese zalf) aan het water 

toegevoegd. Enkele participanten combineerden pure en bewerkte middelen in het water.  

“I: Wat doe je precies? 

G: Tijmthee drinken en inhaleren. Dus dampen met tijm, maar ik doe er dan ook wel een 

beetje Vicks in, maar dat doe ik dus ook met een verkoudheid.” – INT_A10, vrouw, 49 jaar 

Over het algemeen werd deze techniek toegepast door met het hoofd onder een handdoek 

boven dampend water te hangen, maar een enkeling had een speciaal ontworpen pot om te 

stomen, waarbij het deksel uitliep in een mond- en neusstuk. Wat doet denken aan stomen, is 

het nemen van een warm bad (cf. supra) waar ook Vicks en eucalyptus aan werden 

toegevoegd. Men gaf niet aan dat het oplossen van neusverstopping de primaire reden was om 

een bad te nemen, maar dit zal mogelijk een bijkomend positief effect zijn. Enkele 

participanten vermeldden dat ook het drinken van warme dranken als thee, citroenwater en 

soep hulp biedt bij het vrijmaken van de neus.  

 

 Producten op basis van planten en kruiden 

Zoals reeds vermeld, gaven participanten aan dat verschillende preparaten op basis van 

planten en kruiden gebruikt kunnen worden bij het stomen en baden. Iemand had zeer 

positieve ervaring met Sien Cau balsem, wat hij via familie bij een specifieke apotheek 

verkregen had. Ook het merk Dampo werd vermeld, maar deze producten zijn zeer 

gelijkaardig aan de producten van Vicks, die door de meeste respondenten werden 

aangehaald. Sommige participanten vertelden gebruik te maken van een specifiek product van 

Vicks dat op verschillende plaatsen op het lichaam gesmeerd kan worden. Iedere participant 
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die dit middel gebruikte, smeerde het op de borst. In enkele gevallen werden ook de huid 

tussen neus en lippen, de rug of de voetzolen gewreven.  

“I: Kunt u nog aan andere dingen denken? 

G: Ja, de Vicks he, voor in te smeren. Dat is iets wat ik van kleins af aan gebruik. Je smeert 

dan de borst in en de rug in en ik smeer het ook al onder mijn neus om mijn neus vrij te 

krijgen.  

I: En heeft u dat dus van thuis uit mee gekregen? 

G: Ja, van thuis uit en ik geef dat ook door aan onze kinderen eigenlijk.” – INT_N5, vrouw, 43 

jaar 

De crème werd standaard aangebracht kort voor het slapengaan en dit voornamelijk bij 

kinderen. Zo bleek dat heel wat participanten die deze strategie kennen, hier al sinds de 

kindertijd mee behandeld werden. Niet iedereen had gebruik op volwassen leeftijd 

verdergezet. Wel hadden sommige van deze participanten die het op volwassen leeftijd zelf 

niet meer gebruikten, er opnieuw een beroep op gedaan om hun eigen kinderen te behandelen, 

waardoor het over de generaties heen wordt doorgegeven. Hieruit blijkt dat familieleden en 

familietradities belangrijke bronnen waren, maar de participanten gaven eveneens aan dat 

sommige details via bevriende ouders, collega’s of andere mensen in de omgeving bij hen 

terecht waren gekomen. Een andere participant sprak over een andere crème op basis van 

planten en kruiden, namelijk Tijgerbalsem. Hij vermoedde dat de neus vrij zou worden en pijn 

zou worden verlicht wanneer dit onder de neus en op het voorhoofd werd gewreven, maar had 

met dit product enkel ervaring tegen spierpijn. Als laatste vermeldde iemand een soort pil 

waar eucalyptus in verwerkt zat. Deze pil had ze haar dochter gegeven wanneer ze nog zeer 

jong was. Ze beschreef het alsof dit middel de luchtwegen van binnenuit openzette.  

 

 Onbewerkte planten en kruiden 

Enkele participanten gaven aan weet te hebben van enkele planten en kruiden die zuiver 

gebruikt konden worden voor het vrijmaken van de luchtwegen. Sommige van deze planten 

en kruiden kon men zelf op een natuurlijke manier bereiden. De ui werd het vaakst vermeld. 

Deze werd doormidden gesneden en naast het bed gelegd om tijdens de nacht door inhalatie 

de neus vrij te maken. Men leek deze strategie toe te passen vanwege ervaren profijt, traditie 

en het gemak. Wie gebruik van de ui afzwoer, vond de onaangename geur te overwegend of 

de werking te sterk.  
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“G: Het schijnt, maar ik kan er niet tegen, dat als je een ui doormidden zou snijden, dat dat 

goed is voor een verstopte neus. Maar jongens, dan loopt het er uit en dan krijg ik zo’n ogen, 

dus dat doe ik nooit. Dat is te heftig, ja.” – INT_N6, vrouw, 52 jaar 

Een ander, gelijkaardige methode die beschreven werd door slechts een participant, is een 

sinaasappel met kruidnagel naast het bed leggen. Deze respondent paste beide strategieën niet 

toe, want hij geloofde noch in de werking van een ui, noch in de werking van de sinaasappel. 

Hij vermoedde dat de geuren van deze kruiden in een ruimte als een slaapkamer te zwak 

zouden zijn om effect te hebben. Slechts een paar participanten vermeldden het gebruik van 

pure kruiden als gember, limoen, citroen en honing als behandeling van neusklachten. Men 

gaf aan dat deze kruiden eerder in thee gedaan werden, dan dat ze op zichzelf gebruikt zouden 

worden.  

 

 Tabletten voor oraal gebruik 

Als laatste gaven enkele geïnterviewden aan tabletten zoals Sinutab te gebruiken om de 

luchtwegen vrij te maken.  

 

5.3.1.3. Strategieën tegen klachten van de keel  

 Zuigtabletten 

Uit de interviews bleek dat verschillende participanten een beroep deden op zuigtabletjes die 

keelklachten verzachten. De meest gekende tabletten bleken Strepsils, maar er werden ook 

andere producten genomen. Zo werden gelijkaardige producten als Medica en Strepfen 

vermeld. Iemand gaf aan dat er ook meer natuurlijke zuigtabletten van Propolis bestaan en een 

participant zei dat ook muntjes een gelijkaardige werking konden hebben.  

 

 Warme dranken  

Meer nog dan zuigtabletten werden warme dranken aangewend wegens het aangename gevoel 

dat het teweegbrengt. Er werden heel wat verschillende dranken aangehaald. Verschillende 

soorten thee zoals zeer neutrale thee en kamille- of fruitthee werden gedronken. Ook op warm 

water of warme melk werd door de participanten een beroep gedaan. Al deze dranken werden 

door velen aangevuld met verschillende combinaties van honing, citroen, tijm, salie en 

gember. Sommige participanten maakten ook gebruik van een grog. Dit is een warme drank 

op basis van warm water of warme melk met alcohol als rum of whisky en vaak gezoet door 

honing of suiker. Er bestond onder de participanten twijfel of het drinken van warme dranken 

als echte behandeling kan beschouwd worden.  
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“I: En waartegen helpt thee met honing? 

G: Ja, voor je keel. In eerste instantie verzachtend. Ik denk niet dat dat echt gaat helpen bij het 

oplossen van een verkoudheid.” – INT_N10, vrouw, 24 jaar 

Naast het verzachtende effect van deze warme dranken, bleken de respondenten toch ook 

andere voordelen voor ogen te houden zoals een goede nachtrust (cf. supra).  

 

 Warme kledij 

Ook manieren om de keel warm te houden zouden aangewend worden om de keel te 

verzorgen. Zo beschreef iemand dat ze bij keelpijn haar sokken, die warm zijn door de eigen 

lichaamstemperatuur, in de hals legt en er vervolgens een sjaal rond wikkelt.  

 

 Onbewerkte planten en kruiden 

Enkele participanten vertelden over de mogelijkheid tot gebruik van zuiver citroensap en een 

lepel honing om de keel te kalmeren. Voor sommigen was het gebruik van deze producten 

eerder een gewoonte. Ook knabbelen op salie en tijm werd beschreven als een doeltreffende 

strategie.  

 

5.3.1.4. Strategieën tegen hoest 

 Hoestsiroop 

Een deel van de participanten beschreven gebruik van hoestsiroop. Deze strategie werd door 

sommigen aangewend zodra ze klachten begonnen te ervaren. Anderen gaven aan hoestsiroop 

liever niet frequent te gebruiken, maar enkel wanneer de hoest limiterend werkt of de slaap 

verstoort. Enkele participanten vertelden dat ze onlangs in de media hadden opgevangen dat 

hoestsiropen eigenlijk niet werken en ze bijgevolg andere alternatieven zouden overwegen om 

in de toekomst toe te passen.  

“I: Waar heb je dat vernomen dat [hoestsiroop] niet echt helpt? 

G: Op het nieuws heb ik dat gehoord en ik heb het ook al een keer gelezen op internet. Dat je 

beter een lepel – wat was het, honing? – honing neemt. Dus ja, misschien zou ik dat wel eens 

doen, maar ik lust niet zo graag honing.” – INT_A2, vrouw, 18 jaar 

Enkele participanten gaven aan dat er ook apothekers zijn met hun eigen recept voor 

hoestsiroop. Deze vormen een alternatief voor producten die op grote schaal worden gemaakt 

en worden zeer doeltreffend geacht. Sommigen geven de voorkeur aan hoestsiropen op 

plantaardige basis. 

 



37 
 

 Planten en kruiden 

Slechts een paar planten en kruiden werden vermeld als mogelijke behandeling tegen hoest. 

Van honing werd vermoed dat het de hoest kon reduceren. Een participant uitte het 

vermoeden dat kliswortel hulp zou kunnen bieden, maar gaf aan zelf citroenwater met 

vliersiroop te gebruiken. Eerder werd besproken dat sommige participanten Vicks, wat de 

luchtwegen vrijmaakt, op de borst en andere lichaamsdelen wrijven voor een goede nachtrust. 

Het idee hierachter was volgens een respondent dat men meer geneigd is te hoesten wanneer 

ze in bed liggen. Op die manier is dit gebruik met Vicks niet enkel goed om de luchtwegen te 

openen, maar ook om het hoesten te reduceren. 

 

 Druktechnieken 

In een paar interviews werden druktechnieken tegen hoest en fluimen beschreven. Een 

participant herinnerde zich uit de kindertijd regelmatig gebruik te maken van een soort 

machine, enigszins te vergelijken met een CPAP
11

-machine tegen snurken, die druk zette op 

de luchtwegen waar bepaalde kruiden in gedaan konden worden om zo hoest te bestrijden. 

Een andere participant moest als kind op aanraden van de arts, vooral wegens astmatische 

klachten, slijmen losmaken en uit de luchtwegen verwijderen door te blazen in een rietje in 

water. Ook met dit doel onderging ze in de kindertijd respiratoire kinesitherapie.    

 

5.3.1.5. Strategieën tegen hoofdpijn 

 Antipyretica en analgetica 

Heel wat participanten vermeldden pijnstillende medicatie zoals Dafalgan of Ibuprofen om 

klachten van hoofdpijn te behandelen. Deze middelen werden slechts in beperktere mate 

gekozen om de koortswerende capaciteiten. 

“I: Daarnet zei je bij een verkoudheid dat je ook soms hoofdpijn had. Neem je daar iets tegen? 

G: Als het echt erg is, ja. Een Dafalgan tegen de pijn.” – INT_A6, vrouw, 23 jaar 

De participanten die deze medicatie gebruikten, zeiden dit zelden te doen of pas wanneer de 

hoofdpijn te erg werd. Sommigen gaven aan pijnstillende middelen te gebruiken om te gaan 

werken. Een paar van deze participanten beschreven dat dergelijke medicatie ook een 

positieve invloed had op hun gevoel van fitheid.  

 

  

                                                           
11

 Continuous Positive Airway Pressure 
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 Drukpunten 

Een respondent vertelde over de manier waarop in zijn gezin druk in het voorhoofd wordt 

bestreden. Zijn vrouw gaf in het algemeen de voorkeur aan alternatieve geneeskunde zoals het 

werken met drukpunten. Door op een bepaalde manier druk uit te oefenen op de het 

voorhoofd, kan de pijn verzacht worden. De respondent gaf aan de kennis van zijn vrouw 

omtrent dergelijke technieken te gebruiken aangezien hij er geen nadelen van ondervindt.  

 

 Producten op basis van planten en kruiden 

Zoals reeds vermeld, uitte een van de participanten het vermoeden dat Tijgerbalsem op het 

voorhoofd de pijn zou kunnen verlichten. Hij had zelf enkel ervaring met dit product in het 

kader van spierpijn.  

 

5.3.1.6. Strategieën voor een goede nachtrust 

Vooral hoest leek de nachtrust te kunnen verstoren, maar ook neusverstopping kon het 

inslapen belemmeren. Hiervoor deden sommige participanten een beroep op enkele methodes 

die reeds besproken werden voor andere doelen. De methodes hebben in eerste instantie tot 

doel specifieke klachten te behandelen, maar werden soms toegepast om het ultieme doel, 

namelijk een goede nachtrust, te bekomen. Er werden vooral warme dranken geconsumeerd 

kort voor het slapengaan. Enkele respondenten beschreven het drinken van warme melk met 

honing. Anderen dronken soep, thee of warme wijn. Verschillende participanten bereidden op 

dergelijk moment een grog. Iemand beschreef hoe men veronderstelt dat ieder ingrediënt van 

de grog een bepaald doel zou nastreven:  

“G: Maar die suiker is dan vooral ook terug om de hoest te stillen. De meeste siropen zijn ook 

op basis van suiker. En ik denk die whisky was gewoon om goed te slapen... Omdat je dan in je 

bed kon kruipen en als je dat dan gedronken had met die whisky, zweette je wel veel en ze 

zeggen altijd ‘je kan je ziekte dan zo uitzweten’, maar of dat effectief helpt...” – INT_A12, 

vrouw, 42 jaar 

Om te zorgen dat hoest de slaap niet zou belemmeren, ging men hoestsiroop gebruiken voor 

het slapengaan en het gebruik van Vicks op de borst (cf. infra) had eveneens als doel de hoest 

te verlichten. Iemand anders gaf aan een halve ui in de kamer te leggen, eerder omdat hij zijn 

gezinsleden wakker hield door het hoesten, dan omdat hij zelf klachten ondervond aan de 

luchtwegen. Enkele participanten hechtten wel voornamelijk belang aan het vrij kunnen 

ademen. Zij gebruikten een neusspray of stoomden kort voor het slapengaan. Ook het 
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innemen van een pijnstillend en koortswerend middel als Dafalgan, werd aangehaald om een 

goede nachtrust te bekomen.  

 

5.3.2. Griep  

De symptomen die griep kenmerken volgens de participanten, waren voornamelijk koorts en 

pijn, zoals hoofdpijn, keelpijn, gewrichtspijn en spierpijn. Een grote groep respondenten gaf 

aan dat ze naast deze symptomen, ook dezelfde klachten hadden als bij een verkoudheid, zij 

het in ergere mate. Griep werd in het algemeen als een zwaardere ziekte beschreven dan 

verkoudheid. Sommigen vertelden dat griep en verkoudheid wel samengaan of dat griep 

voortvloeit uit een verkoudheid die niet verbetert
12

. Behandeling van griep gebeurde voor 

sommige respondenten op dezelfde manier als bij verkoudheid, aangevuld met methodes voor 

typische griepsymptomen (tabel 4). Heel wat participanten deden tijdens het doormaken van 

griep vaker een beroep op koortswerende en pijnstillende medicatie dan bij een verkoudheid. 

Daarnaast werden ook bepaalde handelingen toegepast om de last die men van griep 

ondervond te reduceren. Deze handelingen konden zowel tot doel hebben een specifieke 

klacht te behandelen, als impact hebben op het algemene welbehagen van de zieke. Net zoals 

bij verkoudheid werden ook alternatieve middelen gebruikt om de symptomen te behandelen.  

Tabel 4 Strategieën voor de behandeling van griep 

Strategieën voor de behandeling van griep 

Strategieën voor het volledige ziektebeeld 

• Rust en tijd 

• Doktersbezoek 

• Verluchten 

• Voeding 

• Warme dranken 

• Onbewerkte planten en 

kruiden 

• Antibiotica 
 

Strategieën voor klachtenpatroon als bij verkoudheid 

Zie Strategieën voor de behandeling van verkoudheid 

Strategieën tegen koorts en pijn 

• Analgetica en antipyretica 

• Warmte 

Strategieën tegen keelpijn en hoest 

 

5.3.2.1. Strategieën voor het volledige ziektebeeld  

 Rust en tijd geven  

Alle participanten geven op de een of andere manier aan dat rusten en tijd nemen om de ziekte 

te laten passeren, noodzakelijk is tijdens het doormaken van griep. In vergelijking met een 

                                                           
12

 Voor een uitgebreide beschrijving van de symptomatologie ervaren door de participanten, wordt u verwezen 
naar de thesis van Nina van de Kraats, “De opvattingen van leken omtrent oorzaken en symptomatologie over 
verkoudheid en griep. Een exploratief onderzoek.” 
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verkoudheid, werd thuisblijven met griep meer nodig geacht en dus breder aanvaard. Voor 

sommige respondenten bleek het hebben van koorts een goede parameter om thuis te blijven. 

Dat koorts meestal als een typisch griepsymptoom werd vermeld, is een mogelijke verklaring 

voor het feit dat thuisblijven bij griep vanzelfsprekender is dan thuisblijven bij een 

verkoudheid. Als belangrijkste en frequentste verklaring om de dagelijkse activiteiten te 

beperken, werd de ernst van het totaalpakket van de klachten benadrukt. Men gaf aan dat veel 

taken verrichten wanneer je griep hebt, bijna onmogelijk is door de last die je ondervindt.  

“G: En vooral, als ik echt de griep heb, dan ben ik niets waard. Dan kan ik niet gaan 

werken.”, INT_A3, man, 50 jaar 

Daarnaast leek voor de meeste respondenten rust en de tijd nemen om ziek te zijn een 

logische beslissing bij griep, omdat er geen alternatieven bestaan die je sneller doen genezen. 

Wanneer geen rust werd ingelast, zou je bovendien gedurende een langere periode last 

ondervinden. Een minderheid van de participanten liet uitschijnen dat ze, ondanks het besef 

van het belang en de voordelen, moeite hadden met het opzijschuiven van verplichtingen. Zij 

bleven veeleer thuis omdat de arts het hen had voorgeschreven, dan uit persoonlijke 

overwegingen. Bovendien leken zelfs de geïnterviewden die sterk overtuigd zijn van de 

voordelen van rust, deze rust vaak te willen beperken tot een minimum. 

“I: Hoe lang duurt een griep dan ongeveer? 

G: Voordat ik uitgeziekt ben, een dag of vijf.  

I: Dan kan je terug alles doen? 

G: Meestal doe ik na een dag of twee alles al weer. 

I: Maar dan heb je nog een beetje last? 

G: Dan voel ik me nog niet zo goed, maar ik ga zo weinig mogelijk thuisblijven.”, INT_A4, 

man, 23 jaar 

Slechts enkele geïnterviewden gaven aan dat ze niet waren thuisgebleven van het werk toen 

ze de laatste keer griep hadden, simpelweg omdat ze het zich niet konden permitteren. Toch 

gaven zij ook aan dat rusten belangrijk is en het verzorgen van de eigen gezondheid in 

principe voorrang zou moeten krijgen op verplichtingen. Om de dag toch door te komen 

probeerden zij de nachtrust te verlengen of zochten ze hun toevlucht in medicatie die de ergste 

symptomen zouden onderdrukken.  

 

 Doktersbezoek  

In vrij veel interviews kwam het raadplegen van een dokter ter sprake. Een groep 

participanten gaven aan effectief op doktersbezoek te gaan of een huisbezoek aan te vragen. 
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Zij deden dit vooral wanneer de symptomen initieel te erg waren of na enkele dagen rust en 

zelfmedicatie niet verbeterd waren. Het verkrijgen van een doktersbriefje ter verantwoording 

van afwezigheid op het werk werd eveneens als belangrijke reden gegeven om een 

doktersbezoek in te plannen. Dit liet uitschijnen dat men in principe geen dokter zou 

raadplegen voor griep, maar dat men door de noodzaak aan rusten en werkverzuim niet anders 

kan. Het relatieve nut van een doktersbezoek werd uitgesproken: de dokter zou niet meer 

voorschrijven dan rust en eventuele pijnstillers en koortsremmers, wat door de meeste 

respondenten gekend was. Zelfs met dit idee maakten sommigen toch een afspraak. Mogelijk 

lag hier twijfel over de diagnose aan de basis, geïnduceerd door aanhoudende klachten of 

beperkte ervaring met en kennis over de symptomen. De participanten die expliciet aangaven 

doktersadvies niet nodig te achten, verwezen naar het zelflimiterende karakter van de ziekte 

of gaven aan in het algemeen slechts uitzonderlijk een dokter te raadplegen.  

 

 Verluchten 

Zoals reeds vermeld is verluchten bij enkele participanten eerder een gewoonte dan een 

specifieke techniek tegen verkoudheid of griep. Slechts een paar participanten gaven aan dat 

ze mogelijk toch wat extra aandacht gaven aan het verluchten van ruimtes tijdens het 

doormaken van griep.  

 

 Voeding 

Tijdens enkele interviews kwam het aanpassen van voeding tijdens het doormaken van griep 

ter sprake. Lichte, maar voedzame etenswaren droegen de voorkeur weg. Participanten 

kaderden dit in het feit dat de eetlust vermindert tijdens griep, maar dat je energie moet 

proberen op te doen voor een vlotter herstel. Met die redenen werd soep, meer specifiek 

kippensoep, regelmatig vermeld.  

“I: Heb je nog iets anders gedaan toen dan die paracetamol nemen? 

G: Slapen. Gewoon slapen. Dat is alles. Proberen te eten. Een soepje eten, een licht soepje. 

I: Soep met een bepaalde reden? 

G: Soep omdat dat vocht is dat je binnen neemt en dat je dan toch ergens ook iets van sterkte 

binnen hebt, iets van voedsel binnen, want gewoon op plat water leven gaat ook niet en als je 

dan zodanig slap bent, heb je ook geen zin in vaste voeding. Dus dat is het makkelijkste. Een 

kippensoepje ging makkelijk binnen.” – INT_A13, man, 40 jaar 

Een bijkomend voordeel van soep, bleek hydratatie. Ook enkele respondenten die geen soep 

nuttigen, schenken er extra aandacht aan wanneer ze ziek zijn. Terwijl soep eten leek voort te 
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komen uit het interpreteren van de eigen lichaamssignalen, werd het belang van hydratatie 

eerder geïntroduceerd en aangemoedigd door de arts. Sommige geïnterviewden probeerden in 

het algemeen ook gezonder te eten, door te letten op fruit- en groenteconsumptie. Deze 

voedselwaren zijn net als soep licht en voedzaam. Slechts een respondent gooide het over een 

andere boeg: hij legde de focus enkel op krachten verzamelen via voeding en at daarom een 

stevig stuk vlees. Hij gaf wel aan dat dit een rationele keuze was en niet zozeer aan de 

signalen van zijn lichaam beantwoordde.  

 

 Warme dranken 

Net zoals bij de behandeling van verkoudheid, wordt gebruik gemaakt van thee, zij het in 

mindere mate. Enkele van de participanten zeiden letterlijk op dezelfde manier te werk te 

gaan voor een verkoudheid als voor griep. Toch werd er een minder eenduidige verklaring 

gegeven voor de toepassing van deze methode. Een paar participanten gaven aan dat het 

drinken van thee bij griep de symptomen zelfs niet effectief reduceert. Omwille van het 

warme gevoel en de lekkere smaak, werd thee toch gedronken. Een andere drijfveer voor het 

drinken van thee die werd aangehaald, is aanmoediging door de moeder. Er werden 

verschillende theesoorten beschreven. Terwijl de ene thee met gember, honing en citroen 

verkoos, bleek de andere de voorkeur te geven aan kruidenthee en citroen net te willen 

mijden. Wel moet opgemerkt worden dat de respondent die citroen afzwoer bij griep, 

maagklachten als een van de symptomen opgaf. Verschillende participanten vermeldden ook 

specifiek het drinken van soep (cf. supra). 

 

 Onbewerkte kruiden en planten 

Onbewerkte kruiden en planten in het kader van griepbehandeling werden slechts in heel 

beperkte mate vermeld tijdens de interviews. Enkele participanten gaven aan dezelfde kruiden 

en planten te gebruiken als bij de behandeling van een verkoudheid, maar wanneer hier dieper 

op werd ingegaan bleek dat deze middelen voornamelijk in combinatie met thee werden 

ingenomen. Enkelen vermeldden in dit kader gember, citroen, honing, salie en tijm. Deze 

opsomming was voornamelijk het gevolg van speculatie, aangezien ervaring met deze 

middelen in de context van griep zeer beperkt was. Een paar participanten gaven inderdaad 

aan dat ze wel interesse hadden voor en geloofden in de werking van planten en kruiden, maar 

er door gebrek aan kennis geen gebruik van maakten. 
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 Antibiotica 

Niemand van de participanten gaf aan dat ze onlangs antibiotica gebruikten of op dit moment 

zouden gebruiken bij het doormaken van een griep. Slechts een iemand vertelde dat ze, toen 

ze als kind samen met alle leden van het gezin griep had, antibiotica heeft genomen. 

Participanten leken antibioticagebruik vooral te beperken door ervaring met overmatig 

antibioticagebruik of door de in hun omgeving heersende negatieve attitude ten opzichte van 

deze middelen.  

“I: Nam je nog andere pijnstillers? 

G: Niet dat ik weet. Antibiotica, moet je dat daarvoor nemen? Ik denk het niet. Ja, je kan dat, 

maar ik denk niet dat ik dat gedaan heb. Goh, dat is te lang geleden. Dat is al tien jaar 

geleden, maar ik denk dat ik echt gewoon tien dagen Dafalgans heb zitten nemen.  

I: Denk je dat antibiotica zou helpen? 

G: Ik veronderstel van wel, maar dat is niet zo gezond hé, om te pakken. Ik denk niet dat ik dat 

genomen heb. M’n ouders zijn daar ook een beetje terughoudend in. Ja, ik ga zeggen dat ik 

dat niet genomen heb.” – INT_A7, man, 23 jaar 

Uit de interviews bleek dat ze, zelfs al hadden ze nog nooit antibiotica gebruikt in het kader 

van griep, er twijfel heerste of het toch niet een of ander voordeel zou kunnen bieden. De 

meerderheid van de participanten maakte nooit vermelding van antibiotica en legde mogelijk 

de link met griep dus niet.  

 

5.3.2.2. Strategieën tegen koorts en pijn 

 Analgetica en antipyretica 

De meest gebruikte middelen bij de behandeling van griep, bleken combinaties van analgetica 

en antipyretica. Heel wat van de participanten wezen koorts en spier- of gewrichtspijnen dan 

ook als de meest kenmerkende symptomen van griep aan. De verscheidenheid van gebruikte 

middelen was groot: men vermeldde Dafalgan, Ibuprofen, paracetamol, Sedergine, Aleve, 

Antigriphine, Aspegic e.a. Sommige participanten lieten uitschijnen dat ze verschillende van 

voorgenoemde medicijnen combineerden. Hoewel enkele participanten dergelijke medicatie 

als huis-tuin-en-keukenmiddeltje omschreven, bleek uit heel wat interviews dat het (eerste) 

gebruik door de arts was voorgeschreven. Indien men meer ervaring had met de medicatie, 

ging men het sneller op eigen initiatief innemen. Enkele respondenten gaven aan dat gebruik 

van koortswerende en pijnstillende middelen vooral tijdens de kinderjaren toegepast werd, 

maar dat ze als volwassene de voorkeur geven aan rust en beperkt medicatiegebruik.  
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“I: En als je de griep had, nam je dan medicatie? 

G: Uh ja dat kan, in het geval van koorts kan je koortsverlagende middelen nemen.  

I: En heb jij die ook wel eens genomen? 

G: Ja, ik heb dat ooit wel gedaan, maar ik wacht meestal gewoon tot het weer over gaat.” – 

INT_N1, vrouw, 57 jaar 

De participanten gaven aan dat deze medicatie, al dan niet op voorschrift, bij de apotheek of 

drogist verkregen wordt.  

 

 Warmte  

Enkele participanten gaven aan warmte te gebruiken als behandelingsmethode tegen griep. Bij 

gedetailleerde beschrijvingen over de manier van rusten, kwamen frequent het gebruik van 

extra dekens of zelfs extra kledij ter sprake. Door zich te hullen in dergelijke warme stoffen, 

was het de bedoeling extra te transpireren. Ze beschreven dit als manier om de ziekte(kiemen) 

te verdrijven of om koorts te doorbreken.  

“G: [...] bij ons thuis zeggen ze altijd van ‘je moet het uitzweten’, dus dan probeer ik het 

gewoon uit te zweten. 

I: En hoe doe je dat? 

G: Door gewoon veel te slapen en onder dekentjes te liggen en de bacteriën weg te zweten.” – 

INT_N2, vrouw, 25 jaar 

Iemand anders gaf ook de voorkeur aan een bad boven een gewone douche. Het liggen in het 

warme water bracht haar enerzijds tot rust en hielp anderzijds tegen de gewrichts- en spierpijn 

die gepaard gingen met de griep.  

 

5.3.2.3. Strategieën tegen keelpijn en hoest 

Slechts een participant gaf aan homeopathische hoestsiroop van Unda te gebruiken. Zij 

beschreef voor griep symptomen zoals een loopneus, hoofdpijn en keelpijn, maar dan in 

ergere mate dan bij een verkoudheid en bovendien aangevuld met koorts en spierpijn. De 

voorkeur voor een homeopathisch middel kwam niet voort uit een negatieve houding 

tegenover medicatie: deze hoestsiroop was de enige die ze lekker vond. 
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6. Discussie 

Aan de hand van deze kwalitatieve studie werd geprobeerd een eerste beeld te vormen van de 

percepties over methoden ter behandeling van verkoudheid en griep en hun vermeende 

doeltreffendheid die bij Vlaamse leken leven. Daarnaast werd ook gepeild naar de 

beweegredenen om een bepaalde methode toe te passen.  

 

Samenvatting gerapporteerde strategieën ter preventie van verkoudheid en griep 

Alle respondenten proberen zich, op een meer of minder bewuste manier, te beschermen tegen 

het oplopen van verkoudheid en griep. De preventieve, gerapporteerde maatregelen konden 

voor beide ziektes worden onderverdeeld in drie groepen: hygiënische maatregelen die 

werden getroffen om besmetting te voorkomen, maatregelen om weerstand op te bouwen en 

maatregelen ter bescherming tegen weersomstandigheden.  

Ter preventie van verkoudheid werd door zowat alle participanten een combinatie van 

strategieën gebruikt. De meest gehanteerde strategieën waren strategieën uit de eerste groep, 

namelijk hygiëne handhaven door contact te vermijden, handen te wassen en te verluchten. 

Weerstand opbouwen en in stand houden gebeurde door een actieve en gezonde levensstijl 

met aangepaste voeding na te leven en producten op basis van planten en kruiden zoals 

echinacea te gebruiken. Ook gebruik van vitaminesupplementen (multivitamine, vitamine C 

en D) werd besproken, maar wie deze innam, deed dit vaak meer uit gewoonte dan louter ter 

preventie van verkoudheid. Een groep respondenten droeg aangepaste kledij om te 

verhinderen dat ze ziek zouden worden ten gevolge van temperatuur(schommelingen), terwijl 

enkele andere respondenten aangaven dat dergelijke strategie niet werkt.  

Ter preventie van griep werden gelijkaardige maatregelen besproken, maar de verschillende 

strategieën werden minder gecombineerd. Preventie steunde vaak louter op hygiëne, maar een 

kleine groep gaf aan ook de weerstand te willen verhogen aan de hand van een aangepaste 

levensstijl en inname van vitaminesupplementen. Slechts een paar respondenten beschermden 

zich met kledij tegen weersomstandigheden ter preventie van griep. Terwijl iedere methode in 

een bepaalde categorie van strategieën werd geplaatst, werd enkel vaccineren tegen griep 

afzonderlijk besproken. Dit gebeurde omdat vaccinatie de enige strategie is waarvan gezorgd 

werd dat ze tijdens ieder interview besproken werd. Wanneer de respondent niet spontaan 

over vaccineren tegen griep sprak, werd dit topic specifiek bevraagd. Uit de analyse van de 

interviews bleek dat slechts een zeer kleine groep respondenten zich laat vaccineren tegen 
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griep. Wie zich momenteel laat vaccineren, is zeer positief over de werking van het vaccin. 

Van alle participanten die het griepvaccin niet zelf hadden aangehaald in het interview, bleek 

slechts een iemand deze preventiestrategie niet te kennen.  

 

Toetsing van de strategieën ter preventie van verkoudheid en griep aan bestaande, 

wetenschappelijke evidentie  

In wat volgt worden de strategieën die besproken werden in de interviews ter preventie van 

griep en verkoudheid, gekaderd in de literatuur. Bij sommige methoden wordt geprobeerd op 

basis van de analyse van de interviews en bedenkingen van de auteur te verklaren waarom de 

resultaten al dan niet overeenkomen met wat verwacht wordt op basis van de literatuur.  

Naar een deel van de strategieën die door de participanten werden gerapporteerd, werd reeds 

onderzoek gedaan. In de literatuur worden hygiënische maatregelen zoals handhygiëne als 

zeer effectieve maatregelen ter preventie van beide ziektes beschreven (Allan, 2014; Grief, 

2013). Hygiëne werd dan ook terecht door de respondenten in verschillende vormen 

veelvuldig toegepast. Uit de resultaten bleek dat er bij de respondenten voornamelijk voor 

griep een neiging naar consensus heerste omtrent hygiëne ter preventie van de ziekte. De 

respondenten leken sterk overtuigd dat je griep oploopt door besmetting met een ziektekiem. 

Hygiëne werd in deze studie dan ook gecategoriseerd als maatregel om besmetting met een 

ziektekiem te voorkomen. Over de manier van het oplopen van een verkoudheid, bleken de 

meningen nog meer te verschillen, wat zich vertaalde in gebruik van een veelheid aan en 

combinaties van strategieën, zoals contact vermijden, vitaminesupplementen innemen en 

aangepaste kledij dragen. Bovendien is de consensus over hygiëne als geprefereerde 

preventiestrategie voor griep mogelijk het gevolg van duidelijke informatie die wordt 

verspreid over preventie van de ziekte. Aangezien griep een ernstiger klachtenpatroon en 

ziekteverzuim met zich meebrengt, wordt hier door de media meer over bericht en worden 

dezelfde methoden herhaaldelijk gepromoot. Bovendien bleek uit de resultaten ook dat wie 

griep heeft, de arts meer raadpleegt. Ook de zorgverlener kan een bron zijn die tips geeft over 

de manier waarop het krijgen van griep vermeden kan worden, met het oog op het volgende 

seizoen of ook op verdere besmetting binnen het gezin.  

Vaccinatie wordt in de literatuur als de beste strategie voor de preventie van griep verkozen 

(BCFI, 2015b; WHO, 2015a). Hoewel zowat alle participanten het griepvaccin kennen, bleek 

slechts een zeer kleine groep zich te laten vaccineren. Opvallend is dat de twee oudste 
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respondenten en enkele respondenten die astmaklachten hebben, in deze groep vallen. Dit lijkt 

alvast op een succes qua vaccinatie bij risicopersonen. De antwoorden van de andere 

participanten suggereren dat er nog veel ruimte is voor groei in vaccinatiecijfers bij personen 

die niet tot de risicogroep behoren. Deze bevindingen liggen in lijn met de gevonden 

resultaten uit de Gezondheidsenquête (Tafforeau, 2014). Participanten die niet bij de 

risicogroep behoren, gaven vaak aan zich niet te laten vaccineren omdat ze slechts sporadisch 

griep krijgen en dat wanneer ze dan toch ziek worden, sterk genoeg zijn om de ziekte te 

overwinnen.  

Tussen de participanten heersten verschillende meningen over de werking van en het geloof 

dat gehecht wordt aan producten zoals echinacea en vitaminepreparaten, die volgens de 

literatuur beiden ineffectief zijn ter preventie van verkoudheid (Allan, 2014; Grief, 2013; 

Holzinger, 2014; Linde et al., 2006; Linder, 2012; Mayhew, 2008; Roxas, 2007). Toch 

worden deze producten, en dan vooral vitaminepreparaten, door velen gehanteerd met als doel 

het versterken van de weerstand om zo de besmetting te kunnen afweren. Het is mogelijk dat 

informatie over de werking van deze middelen die verspreid wordt foutief of misleidend is. 

Ook kan men de perceptie van effectiviteit ervaren, namelijk een placebo-effect, waarop men 

zich baseert om een bepaalde strategie te blijven toepassen. Het feit dat vrienden een bepaalde 

methode gebruiken en iemand zich gesteund voelt in het geloof in een bepaald product, bleek 

ook een stimulans om deze strategie te kiezen.  

Strategieën zoals een aangepaste levensstijl met bepaalde voedingswaren of het dragen van 

aangepaste kledij, kwamen in de literatuur niet aan bod waardoor er geen uitspraak kan 

gedaan worden over de effectiviteit. Beide strategieën zijn eerder onschuldig en berokkenen 

de gebruiker vermoedelijk geen schade. Vooral de kledij aanpassen aan de 

weersomstandigheden bleek een methode die reeds generaties wordt gehanteerd en aan de 

kinderen wordt doorgegeven. Deze jarenlange ervaring met en trouw aan de strategie doet een 

grond van waarheid vermoeden. Men moet zich er wel van bewust zijn dat bovengenoemde 

strategieën mogelijk een vals gevoel van bescherming geven.  

 

Bedenkingen bij de resultaten over preventie van verkoudheid en griep 

Uit het voorgaande blijkt dat voor de preventie van zowel verkoudheid als griep tijdens de 

interviews heel wat verschillende strategieën aangehaald. De vermelde strategieën overlappen 

voor een groot deel tussen beide ziektes. Men had kunnen vermoeden dat er, vanwege de 



48 
 

zwaardere last die ondervonden wordt door griep, meer inspanningen gedaan zouden worden 

om griep te voorkomen in vergelijking met de inspanningen voor verkoudheid. Uit de 

resultaten bleek geen opvallend verschil. Dat er geen duidelijk verschil gezien wordt tussen de 

regelmaat waarmee preventiestrategieën worden toegepast, is mogelijk te verklaren door het 

feit dat, hoewel verkoudheid en griep een verschillende gradatie van last teweegbrengen, het 

twee ziektes zijn die zelflimiterend zijn en bij de doorsnee populatie geen complicaties 

opleveren. 

De categorisatie van de strategieën, met uitzondering van vaccinatie, steunt op het vermoeden 

dat men au fond keuzes maakt voor bepaalde acties op basis van een rationeel denkproces 

over de perceptie van wat de ziekte is en hoe je hem kan oplopen. Toch bleek dat niet iedere 

participant handelde naar zijn overtuiging. De vraag rees waarom men bepaalde handelingen, 

zoals handen wassen, niet uitvoerde wanneer de manier van oplopen die de participant zelf 

aanhaalde, zoals besmetting via een ziektekiem, ermee zou vermeden kunnen worden. 

Bovendien bleek ook het omgekeerde waar te zijn: sommige participanten voerden een 

bepaalde methode uit die niet aansloot bij wat zij hadden beschreven als manier van oplopen. 

Zo beschreven sommigen aangepaste kledij te dragen, hoewel ze weersomstandigheden niet 

als mogelijke oorzaak hadden vermeld. Er zijn enkele mogelijke verklaringen voor deze 

tegenstrijdigheden.  

De eerste discrepantie kan het gevolg zijn van een heersende onverschilligheid om het 

eventuele oplopen van de ziekte. Veel participanten leken zich niet bewust van het feit dat ze 

bepaalde methodes niet toepasten hoewel dit op basis van hun eerdere antwoorden verwacht 

zou zijn. Pas wanneer het gesprek hen in deze denkpiste stuurde, stonden ze hier bij stil. Het 

is ook mogelijk dat men vergat bepaalde strategieën die wel werden toegepast, te benoemen.  

Aan de andere kant bleek dat sommige participanten net strategieën toepasten die niet 

aansloten bij hun overtuiging. Deze discrepantie kan voortvloeien uit het feit dat men geen 

tijd neemt om rationeel na te denken over de informatie die men bezit waardoor de 

puzzelstukjes niet in elkaar vallen. Mogelijk laat men zich voor ziektes die zo frequent deel 

uitmaken van het leven, vaak sturen door traditie en gewoonte. Een andere verklaring is dat 

men tijdens het interview bepaalde opvattingen over het oplopen van de ziekte niet had 

benoemd.  
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Samenvatting gerapporteerde strategieën ter behandeling van verkoudheid en griep 

Uit analyse van de interviews bleek dat de participanten heel wat strategieën kenden en 

toepasten om de symptomen van een verkoudheid te behandelen. Een deel van de 

participanten gaven aan medicatie liefst zo weinig mogelijk te gebruiken, terwijl anderen 

vanaf de eerste signalen medicatie gebruikten om symptomen zo snel mogelijk te behandelen. 

De meest gebruikte methoden om neusklachten te reduceren zijn neussprays, stomen, 

producten op basis van planten en kruiden zoals Vicks en pure planten en kruiden zoals ui. Bij 

het stomen werden vaak planten en kruiden, in pure of bewerkte vorm, toegevoegd. 

Keelklachten werden behandeld met een veelheid aan warme dranken, vaak in combinatie met 

kruiden als honing, citroen en tijm. Sommige van deze kruiden werden ook in pure vorm 

gebruikt om de keel te kalmeren. Thee in verschillende varianten bleek de meest gedronken 

warme drank, maar men dronk ook warme melk of water, soms aangevuld met alcohol. 

Daarnaast gebruikten sommige participanten zuigtabletten of warme stoffen rond de hals om 

klachten te reduceren. Hoest werd door sommige participanten bestreden met hoestsiroop, 

terwijl anderen de effectiviteit van dergelijk middel in vraag stelden. Het stillen van hoest was 

een bijkomend voordeel van enkele middeltjes, zoals Vicks, ui en warme dranken, die initieel 

voor een ander doel werden ingezet. Enkele participanten kenden methoden om hoest met 

fluimen te behandelen, zoals in een rietje blazen. Hoofdpijn werd, wanneer te erg, 

voornamelijk behandeld met analgetica.  

Er werden ook methoden toegepast die niet gericht zijn op een specifieke klacht. Door 

bepaalde hygiënische maatregelen zoals het verversen van beddengoed probeerde men 

ziektekiemen te verwijderen. Men probeerde zich warm te houden aan de hand van onder 

andere kledij en dekens. Daarnaast probeerden sommige respondenten de weerstand te 

stimuleren door meer groenten en fruit eten, echinacea en vitaminesupplementen in te nemen 

en werd er meer aandacht gegeven aan hydratatie aan de hand van zowel koude als warme 

dranken. Over het algemeen werd geen rustperiode ingelast voor een verkoudheid, maar men 

gaf aan extra te willen rusten tijdens vrije uren. Een arts werd in het kader van een 

verkoudheid slechts sporadisch geraadpleegd. Hoewel niemand antibiotica gebruikte bij een 

verkoudheid, heerste bij sommige participanten een vermoeden dat het nuttig zou kunnen zijn.  

Meer dan bij verkoudheid, werd bij de behandeling van griep door de meeste participanten 

gefocust op een beperkt aantal methoden. Bij griep kwamen bovendien andere symptomen 

zoals koorts en pijn ter sprake. Bijna iedere participant met deze klachten deed een beroep op 
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analgetica en antipyretica. Sommige participanten probeerden koorts te doorbreken door meer 

te transpireren dankzij warme kledij en dekens. Net zoals bij de behandeling van verkoudheid, 

werden strategieën toegepast voor het volledige ziektebeeld. De meeste van deze maatregelen 

houden verband met het feit dat griep een zwaardere impact heeft dan verkoudheid. 

Thuisblijven om te rusten werd door zowat alle participanten beschreven. Ook wordt een arts 

frequenter geconsulteerd; onder andere om een afwezigheidsattest voor het werk te 

verkrijgen. Door een verminderde eetlust ging men meer lichte maar voedzame producten 

zoals kippensoep eten. Andere, minder frequent toegepaste behandelingsmethoden die uit de 

interviews naar voor kwamen, lagen in lijn met deze die gebruikt werden voor een 

verkoudheid. Behalve koorts en pijn werden symptomen door sommige participanten dan ook 

beschreven als de ernstigere variant van verkoudheidsymptomen. Net zoals bij verkoudheid 

werd antibiotica niet gebruikt, maar heerste er twijfel of deze al dan niet hulp zou kunnen 

bieden. 

 

Toetsing van de strategieën ter behandeling van verkoudheid en griep aan bestaande, 

wetenschappelijke evidentie 

Ook de strategieën ter behandeling van verkoudheid en griep worden hieronder gekaderd in 

de literatuur. Opnieuw wordt bij sommige methoden geprobeerd op basis van de analyse van 

de interviews en bedenkingen van de auteur uit te leggen waarom de resultaten al dan niet 

overeenkomen met wat verwacht wordt op basis van de literatuur.   

De meeste medicatie voor de behandeling van verkoudheid die wordt beschreven in de 

literatuurstudie, is gekend en wordt door de respondenten gebruikt. Hoewel zowat alle 

participanten die stomen inhalatiemiddelen of kruiden aan het warme water toevoegen, bieden 

deze inhalatiemiddelen mogelijk geen extra meerwaarde aanvullend aan waterdamp op zich 

(BCFI, 2015b). In het Geneesmiddelenrepertorium worden producten als Vicks niet 

beschreven als inwrijfmiddel, maar ze worden wel frequent op de borst gebruikt door 

participanten. Andere medicatie om de neus vrij te maken zoals vasoconstrictoren worden 

door de respondenten gebruikt in de vorm van neusdruppels of neussprays en zijn, net zoals 

gebruik van een zoutoplossing, effectief bewezen. Ook gebruik van analgetica tegen 

hoofdpijn en zuigtabletten om klachten aan de keel te behandelen, zijn verantwoorde 

strategieën volgens de literatuur. Gebruik van hoestsiroop wordt in de literatuur niet 

aangemoedigd (BCFI, 2015b; Holzinger, 2014) en deze boodschap werd enigszins 

weerspiegeld in de antwoorden van de respondenten. Sommigen hechtten reeds minder geloof 
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aan dit middel door berichten uit de media en sommigen vermeldden het gebruik enkel als 

methode voor een goede nachtrust. Uit de interviews bleek dat participanten eveneens een 

beroep deden op bepaalde middelen die niet zijn opgenomen in het 

Geneesmiddelenrepertorium. Het vermoeden van effectiviteit van sommige van deze 

middelen, zoals vitamine C-supplementen, werd in de literatuur reeds weerlegd (Holzinger, 

2014). Van andere middelen, zoals echinacea, waar slechts beperkt onderzoek naar werd 

gevoerd, maar door de respondenten wel vermeld werden, kon geen consensus over de 

effectiviteit bereikt worden (Holzinger, 2014; Linde et al., 2006). Heel wat participanten 

vermeldden het gebruik van warme dranken zoals thee, warme melk en grogs en/of pure 

kruiden als citroen, honing en tijm. Deze middelen werden voor verschillende doeleinden 

ingezet: reductie van de keelklachten, hulp bij neusverstopping, voor een goede nachtrust of 

als natuurlijke bron van vitamines. Mogelijke verklaringen waarom participanten deze 

middelen gebruiken, hoewel (nog) geen effectiviteit bewezen kon worden, zijn dezelfde als 

bij gebruik van mogelijk inefficiënte preventiestrategieën: traditie en gewoontes, foutieve of 

misleidende informatie, een placebo-effect en/of eenstemmigheid in de omgeving over een 

bepaald middel. Het is op basis van huidig onderzoek onduidelijk of deze 

behandelingsmethoden, hoewel misschien niet schadelijk, een vals gevoel van effectiviteit 

creëren bij de gebruikers. Van de tips en handelingen die in de literatuur naar voor kwamen, 

werden hydratatie en rust door een deel van de respondenten in acht genomen.  

Voor de behandeling van griep wordt rusten door het CDC (2015b) sterk aangeraden en door 

de respondenten als noodzakelijk, maar door de ernst van de ziekte ook als onvermijdelijk 

geacht. Daarnaast bleek uit de resultaten dat de typische griepsymptomen, namelijk pijn en 

koorts, voornamelijk behandeld werden met de in de literatuur besproken analgetica en 

antipyretica (BCFI, 2015b; Eccles et al., 2014; Holzinger, 2014).  

 

Vergelijking van de resultaten over de behandeling van verkoudheid en griep met 

literatuur omtrent ervaringen, perceptie en zelfmedicatie 

In verschillende buitenlandse studies werden enkele aspecten van behandeling nagegaan. Uit 

de studies van Blaiss (2015), Raal et al. (2013) en Vingilis et al. (1999) bleek dat de meeste 

participanten voor de behandeling van verkoudheid en griep zelfzorg verkozen boven het 

raadplegen van een arts. Dat participanten van de huidige studie aangaven het niet nodig te 

vinden doktersadvies voor een normaal verlopende verkoudheid in te winnen, sluit hierbij 

aan. Deze voorkeur voor zelfzorg wordt gepromoot door de Wereldgezondheidsorganisatie 
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(WHO, 1995). Op basis van de resultaten van de huidige studie kan men vermoeden dat 

zelfzorg in het kader van griep ook de voorkeur wegdraagt boven het raadplegen van een arts, 

maar dat men de arts moet bezoeken voor het verkrijgen van het verplichte afwezigheidsattest 

in het kader van werkverzuim. Middelen die gebruikt werden voor zelfzorg, bleken hun 

oorsprong te vinden in traditie en werden slechts in beperkte mate in het verleden aangeraden 

door een hulpverlener (Raal et al., 2013; Vingilis et al., 1999). Uit de literatuur blijkt dat 

familie en vrienden belangrijke bronnen zijn om informatie te verzamelen. Van strategieën 

met ongekende of twijfelachtige effectiviteit die in de huidige studie aan bod kwamen, wordt 

ook vermoed dat ze gebruikt worden vanuit onder andere traditie, gewoonte en bepaalde 

opvattingen over of ervaringen met deze middelen van personen uit de omgeving. Uit de 

studie van Raal et al. (2013) in Estland, waar 300 klanten van middelgrote apotheken aan 

deelnamen, bleken de meest gebruikte geneeskrachtige planten en kruiden citrusvruchten te 

zijn. Ook in de huidige studie kwamen bereidingen met citroen frequent aan bod. Enkele 

respondenten van de huidige studie vermoedden een mate van effectiviteit van 

antibioticagebruik in het kader van behandeling tegen griep. Dit is niet verwonderlijk, 

aangezien ook andere, grootschalige studies deze perceptie aantoonden (Hoffmann et al., 

2015; Vingilis et al., 1999). Wel kwam in de huidige studie een globaal negatieve houding ten 

opzichte van antibioticagebruik voor relatief milde aandoeningen naar voren, waardoor er in 

tegenstelling tot eerdere studies geen actueel gebruik werd beschreven door participanten van 

deze studie.  

 

Bedenkingen bij de resultaten over behandeling van verkoudheid en griep 

Uit de interviews kon worden opgemaakt dat er meer middeltjes voor de behandeling van 

verkoudheid gekend zijn en gebruikt worden, dan voor griep. Enerzijds is dit onverwacht, 

aangezien men zou kunnen denken dat men meer aandacht zou schenken aan wat erger is en 

dat er zo een veelheid aan methodes zou zijn ontstaan. Anderzijds kunnen verschillende 

verklaringen bedacht worden waarom er een uitgebreider aanbod is aan acties voor een 

verkoudheid. Om te beginnen is verkoudheid een meer voorkomende ziekte dan griep. 

Bovendien is het klachtenpatroon bij verkoudheid minder ernstig dan bij griep, waardoor er 

voor het individu meer energie overblijft om te experimenteren met mogelijke behandelingen. 

Daarnaast bleken de meest prominente klachten bij verkoudheid ook meer te verschillen 

tussen de participanten onderling dan bij griep. Op die manier focuste niet iedereen op 

dezelfde behandelingsmethoden, waardoor een brede waaier kon ontstaan en vervolgens 
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besproken werd. Er kan ook een verklaring schuilen in het feit dat het minder de gewoonte is 

thuis te blijven met een verkoudheid en men op zoek moet gaan naar strategieën die 

verlichting geven van bepaalde kwaaltjes zodat men niet of minder gehinderd wordt bij het 

uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Er zou kunnen gesteld worden dat de griep door de 

ernst van de symptomen controle neemt over het individu, terwijl het individu controle 

probeert te nemen over de symptomen van een verkoudheid.  

Uit analyse van de interviews bleek dat kennis hebben van een bepaalde methode, niet 

automatisch leidt tot het toepassen van deze strategie. Dit geeft aan dat er inderdaad factoren 

zijn die de participanten al dan niet aanzetten tot gebruik. Twee participanten hadden zowel 

kennis over de werking van stomen en als over het gebruik van een ui om klachten van 

neusverstopping bij een verkoudheid tegen te gaan. Zij verkozen elk de andere optie. Deze 

keuze werd niet gebaseerd op de vermeende doeltreffendheid van de middelen. De ene koos 

niet voor de ui door de onaangename geur, terwijl de andere zich liet sturen door het gemak 

van de ui en trots was op het hebben van kennis over deze oude traditie. Beide personen 

wilden eenzelfde klacht verzorgen en hoewel ze beiden dezelfde methodes voor handen 

hadden, werd de keuze gemaakt op basis van waar ze belang aan hechten: gemak, 

aangenaamheid en traditie. 

 

Sterktes en beperkingen van de studie 

Het belang van deze studie vertaalt zich onmiddellijk in de belangrijkste sterkte van dit 

onderzoek. In Vlaanderen werd nog geen onderzoek gevoerd naar gekende en gebruikte 

strategieën voor de behandeling van verkoudheid en griep, wat in bepaalde landen wel al 

gebeurde. Uit deze buitenlandse studies kwam belangrijke informatie naar voren die inzicht 

gaf in bepaalde trends en invloeden van tradities. Deze studie is de eerste die dergelijke 

informatie en kennis omtrent behandelingsmethoden in Vlaanderen verzamelde en de 

allereerste die op dezelfde manier preventiestrategieën onderzocht.  

Deze studie kent enkele limiterende factoren. Sommige beperkingen werden in deze discussie 

al kort aangeraakt. Vele beperkingen van een kwalitatief onderzoek, specifieker een 

onderzoek op basis van semigestructureerde interviews, zijn ook van toepassing op deze 

scriptie.  

Bij het afnemen van de interviews, kwam steeds een gesprek tot stand waarbij de interviewer 

enerzijds het gesprek leidde aan de hand van de vooropgestelde vragen, maar anderzijds ook 
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inpikte op wat de participant vertelde. Door deze sturing en de toon die de interviewer tijdens 

het gesprek hanteerde, trad er mogelijk interviewer bias op (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2006). Bovendien werden de interviews afgenomen door twee verschillende interviewers. De 

kans bestaat dat de ene interviewer meer nadruk legde op bepaalde facetten en/of dieper 

inging op bepaalde onderwerpen. Het voordeel van werken met twee interviewers, was het 

grotere bereik aan en de variëteit van de participanten. 

Het vooropgestelde doel van 30 interviews werd gehaald. Hoewel er geprobeerd werd 

participanten met een verschillende achtergrond te rekruteren, is de steekproef te beperkt in 

aantal en niet representatief voor de volledige Vlaamse populatie waardoor de resultaten van 

deze studie niet gegeneraliseerd mogen worden. Binnen het onderzoek, uitgevoerd op een 

beperkte groep trad toch enige datasaturatie op. De laatste interviews leverden weinig tot geen 

additionele informatie over strategieën en beweegredenen op. Vermoedelijk zouden nog 

nieuwe gegevens kunnen verzameld worden door de in deze studie ondervertegenwoordigde 

groepen, zoals 55+’ers, intensiever te interviewen. 

Het voordeel van werken met semigestructureerde interviews op basis van een topiclijst was 

de veelheid aan en diepte van de informatie die verzameld kon worden. Een beperking van de 

studie is dat niet alle topics die in de topiclijst werden opgenomen, voor iedere gerapporteerde 

strategie werden besproken. Sommige topics sloten dan ook niet goed aan bij bepaalde 

strategieën, zoals de vraag waar iets verkregen wordt bij de bespreking van een handeling als 

rusten. Daarnaast speelde ook de kennis die de interviewer over een bepaalde strategie had, al 

dan niet na het afnemen van een paar interviews, een rol. Zo werd bijvoorbeeld niet steeds 

gevraagd waar producten als Dafalgan werden verkregen. Bij sommige producten leken 

antwoorden op de vragen evident, waardoor er spontaan minder aandacht aan besteed werd 

door de geïnterviewde, maar ook de interviewer er niet of minder bij bleef stilstaan. Als 

laatste werden sommige topics niet besproken om het gesprek niet te belemmeren door het 

veelvuldig onderbreken van het verhaal van de participant.  

Een ander nadeel van de manier waarop de interviews werden afgenomen, is dat de 

geïnterviewde slechts eenmaal de kans had om zoveel mogelijk informatie te delen. 

Bovendien waren sommige participanten geneigd binnen een bepaalde denkpiste te blijven en 

zo wat ter plaatse bleven trappelen. Wanneer de interviewer een hint gaf over een bepaalde 

richting waarin nog niet werd nagedacht, kwamen soms nog nieuwe aspecten aan bod. Dit 

bewijst dat men mogelijk meer methodes kent, dan diegene die tijdens het eenmalige contact 
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besproken werden. Dit vermoeden werd enigszins bevestigd door de bevindingen gemaakt in 

het kader van griepvaccinatie en de manier waarop deze methode bevraagd werd. Hoewel 

vaccinatie door bijna iedereen gekend was, werd deze strategie soms niet spontaan vermeld. 

Het feit dat er een extra trigger nodig is om bepaalde handelingen te bedenken, zoals 

letterlijke bevraging bij vaccinatie, getuigt van een zwakke verbinding tussen de ziekte en de 

methode. Dit zou als voordeel kunnen hebben dat respondent enkel methodes aanhaalden die 

voor hen zeer relevant waren. Toch gaven sommige participanten de indruk het zelf vreemd te 

vinden dat ze aan bepaalde strategieën niet vroeger gedacht hadden.  

Nog een beperking van deze manier van interviewen is dat de participanten enkel 

beweegredenen zullen vermelden die ze bewust ervaren als aanzet om een bepaalde strategie 

te gebruiken. Beweegredenen als traditie en gewoonte werden vaak niet letterlijk 

uitgesproken, maar konden vanuit antwoorden door de auteur worden afgeleid. De 

wetenschappelijke waarde van dergelijke afleidingen is beperkt. Bovendien wordt heel wat 

gedrag gestuurd door onbewuste processen die ook bij analyse van de gegeven antwoorden 

niet zullen opgemerkt worden. Participanten van deze studie kunnen beschouwd worden als 

consumenten van bepaalde strategieën ter preventie en behandeling van verkoudheid en griep. 

Het uitganspunt van neuromarketing is echter dat men van de consument niet moet 

verwachten dat deze altijd de waarheid wil of kan vertellen (Morin, 2011). Dit kan vertaald 

worden naar deze studie: de beweegredenen die participanten aanduidden om een bepaalde 

strategie al dan niet te gebruiken, zijn mogelijk niet steeds correct.  

De gehanteerde codering van de transcripties houdt eveneens een beperking van de studie in. 

Coderen gebeurde op een subjectieve en enkelvoudige manier. De bekomen codeboom werd 

door de auteur ontwikkeld op basis van trends die in de verzamelde informatie werden 

teruggevonden. Het is mogelijk dat er andere manieren van coderen zijn die een ander 

perspectief met andere inzichten hadden kunnen opleveren. Indien studies die gebruik maken 

van de topiclijst, gebruikt in deze studie, volgens een vast schema zouden coderen, zou 

vergelijking tussen de resultaten van deze studies gefaciliteerd worden.  

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek  

De resultaten bekomen uit deze kwalitatieve studie bieden een indicatie over de heersende 

opvattingen omtrent preventiestrategieën en behandelingsmethoden bij verkoudheid en griep 
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in Vlaanderen. Zo kan verder onderzoek geïnduceerd worden en worden enkele implicaties 

voor de toekomst gevormd.  

Op basis van deze studie kan een grootschalig, Vlaams kwantitatief onderzoek opgezet 

worden. Hierbij moeten de methoden die door de participanten uit deze studie werden 

aangehaald, voorgesteld worden aan de nieuwe proefpersonen, die statistisch representatief 

zijn voor Vlaanderen.  

Zoals reeds besproken dekt de literatuur niet alle gehanteerde methoden en middelen. 

Aanvullend onderzoek naar de strategieën die veelvuldig toegepast worden, is nodig om 

gebruikers informatie over de effectiviteit te kunnen geven op basis waarvan zij vervolgens 

gefundeerde besluiten kunnen nemen. Zo moeten onder andere de rol van weerstand en 

weersomstandigheden op het oplopen van griep en verkoudheid en de invloed die de hierbij 

gecategoriseerde strategieën kunnen uitoefenen, onderzocht worden. 

Om de derde onderzoeksvraag van deze studie, namelijk welke beweegredenen aanzetten tot 

het al dan niet toepassen van bepaalde strategieën, beter te kunnen beantwoorden, is er verder 

onderzoek nodig. In toekomstige studies moeten methodes toegepast worden die nagaan 

welke onbewuste processen (beweegredenen) leiden tot bepaalde keuzes. Er werden reeds 

technieken met dergelijk doel, zoals eye-tracking, vanuit het perspectief van neuromarketing 

ontwikkeld. Deze technieken zouden moeten aangepast worden zodat ze bruikbaar zijn voor 

onderzoek dat gelijkaardige onderzoeksvragen heeft als deze studie. Het antwoord op de 

derde onderzoeksvraag van deze studie zou dan bestaan uit enerzijds beweegredenen die 

participanten zelf aanhalen en anderzijds onbewuste beweegredenen. 

 

Aanbevelingen voor het beleid 

Binnen de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen kan ingezet worden op primaire 

preventie. Dit houdt in dat campagnes worden opgezet die de populatie aansporen op een 

correcte manier preventiestrategieën met bewezen doeltreffendheid te hanteren om zo de 

verspreiding van en het oplopen van verkoudheid en griep tegen te gaan. Uit deze studie bleek 

dat men, zowel voor preventie als behandeling, strategieën toepast waarvan de 

doeltreffendheid nog niet aangetoond of weerlegd is. Zolang dergelijke analyses niet gebeurd 

zijn, moet informatie over de mogelijke verspreiding en reeds onderzochte strategieën 

beschikbaar zijn voor de populatie. Er is eveneens een rol weggelegd voor quaternaire 
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preventie. Hierbij wordt zelfzorg aangeraden, gestimuleerd en ondersteund waardoor de 

frequentie van consultaties bij de arts kan worden teruggedrongen.  

Bepaalde methoden (van zelfzorg) die worden toegepast, hoeven niet per se afgeraden te 

worden indien er nog geen onderzoek naar gebeurde, maar de gebruiker er profijt van 

ondervindt. Dit profijt kan draaien om de reductie van klachten, maar ook om het gevoel van 

controle over de ziekte. Men moet in het achterhoofd houden dat zowel verkoudheid als griep 

zelflimiterende ziektes zijn, waarbij iedere strategie die profijt biedt, overwogen kan worden, 

zolang deze geen schade berokkent.  

 

7. Conclusie 

Om te beginnen werden in deze studie preventiestrategieën voor verkoudheid en griep 

nagegaan. Voor beide ziektes konden de methoden gecategoriseerd worden volgens de 

gepercipieerde manier van oplopen: methoden om besmetting met een ziektekiem tegen te 

gaan, methoden om de weerstand te verhogen en methoden om zich te beschermen tegen 

weersomstandigheden. De eerste groep bestond uit verschillende vormen van hygiëne zoals 

handhygiëne, contact vermijden en verluchten van ruimtes. Tot de tweede groep maatregelen 

behoorden het aanhouden van een gezonde levensstijl, inname van vitaminesupplementen en 

in beperkte mate ook inname van producten op basis van planten en kruiden. Maatregelen uit 

de derde groep waarbij kledij werd aangepast aan de weersomstandigheden, werden vooral 

toegepast ter preventie van verkoudheid. Voor de preventie van verkoudheid bleken de 

participanten vaak combinaties van strategieën toe te passen, terwijl de focus bij de preventie 

van griep vooral lag op maatregelen uit de eerste groep. Griepvaccinatie was gekend, maar 

werd enkel door een paar participanten die tot een risicogroep behoren toegepast.  

Vervolgens werden ook kennis over en ervaring met behandelingsmethoden voor beide 

ziektes onderzocht. De meeste methoden gebruikt bij een verkoudheid, bleken gericht op 

symptoomreductie. Voor neusklachten werd vooral een beroep gedaan op stomen en 

neussprays. Keelklachten werden voornamelijk verzacht met warme dranken, wat ook hielp 

bij het openen van de luchtwegen en gedronken werd voor een goede nachtrust. Kruiden zoals 

citroen, gember en tijm werden puur gebruikt of aan deze dranken toegevoegd om enerzijds 

de keel te verzorgen en anderzijds weerstand op te krikken. Om hoest te behandelen werd 

vooral gebruik gemaakt van hoestsiroop, hoewel dit door sommige gebruikers niet steeds de 
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voorkeur wegdroeg. Enkele methoden werden niet ter behandeling van een specifieke klacht 

gebruikt. Men probeerde zich warm te houden met onder andere kledij en extra dekens. Ook 

de voeding werd aangepast of aangevuld met meer groenten en fruit. Ter behandeling van 

griep werden vooral dergelijke algemene methoden toegepast. Rusten bleek de belangrijkste 

en meest toegepaste strategie. Het raadplegen van een arts voor het verkrijgen van het 

verplichte afwezigheidsattest was eerder een gevolg van deze strategie, dan een parallelle 

methode. De typische griepsymptomen van pijn en koorts werden behandeld met pijn- en 

koortswerende middelen. Wie gelijkaardige symptomen ervoer als bij verkoudheid, paste de 

methoden gebruikt bij een verkoudheid al dan niet in meerdere mate toe. 

Ondanks de brede waaier aan methoden bleek een deel van de participanten weinig 

handelingen te stellen ter preventie en verkoudheid. Terwijl een deel van de participanten met 

behandelingsmethoden begon zodra de eerste symptomen startten, bleef een ander deel van de 

participanten eerder weigerachtig tegenover medicatiegebruik. Enkele redenen die werden 

besproken om een methode al dan niet toe te passen zijn traditie en gewoonte, gelijkgestemde 

vrienden of aanbevelingen van de ouders en eigen ervaring met en vertrouwen in bepaalde 

middelen. Om een volledig beeld te krijgen van de beweegredenen, zouden ook onbewuste 

processen in rekening moeten worden gebracht.  

De bevindingen uit deze studie toonden aan dat er een veelheid aan methodes wordt toegepast 

ter preventie en behandeling van verkoudheid en griep. Een deel van deze methodes zijn niet 

of slechts beperkt onderzocht, waardoor geen uitspraak over de effectiviteit van deze 

middelen kan worden gedaan. Dit impliceert dat er meer onderzoek nodig is om duidelijkheid 

te verkrijgen en te kunnen verspreiden over de veiligheid en werkzaamheid van deze 

strategieën. Deze strategieën worden voornamelijk toegepast omwille van een vermeend 

profijt en hoeven, minstens tot wanneer ze ineffectief bewezen zijn, niet afgeraden te worden 

indien ze geen schade toebrengen aan de gebruiker.  

Ondertussen kan er in Vlaanderen worden ingezet op primaire en quaternaire preventie 

waarbij respectievelijk reeds onderzochte preventiestrategieën worden gepromoot en zelfzorg 

tijdens het doormaken van deze zelflimiterende ziektes wordt aangeraden en ondersteund.  
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10. Appendix 

Appendix 1: Originele topiclijst 

Interview Guideline CC&Flu 

The study aims at understanding the experiences that persons have with the common cold/influenza 

and how treatment/prevention looks like. We are particularly interested in knowledge and use of home 

remedies and medical plants/herbs. Your participations helps us very much, thank you for that! Of 

course participation is kept anonymous and your personal data will not appear in any report or 

publication. I want to remind you that it is not a knowledge test of any kind, we are just interested 

about your views, there is no right or wrong. 

Short intro of interviewer.. 

 

1. Perceptions of common cold 

Here the aim is to explore how the respondent perceives a common cold, what it is for her/him. 

How would you describe a common cold? 

How do you notice that you have a common cold? 

In your opinion, how do you get a common cold? 

How often do you get a common cold? 

How was it the last time you had a common cold? (Process)  

 What symptoms did you have and how did they develop? 

Are there differences in the common colds you get? (Seasonality, severity) 

 

2. Treatment of the common cold (home remedies/medical plants and self-medication) 

Here the aim is to explore the knowledge the respondent has about the treatment of the common cold, 

and to find out where she or he has the knowledge from. 

How do you protect yourself against a common cold in general? (Before the disease) 

Once you have it what do you do then? 

Do you know of any drugs that could help? Do you use any? If yes, when and for how long? Where do 

you get them from (only one source or different sources)? If no, why not? 

What home remedies/medical plants do you know against the common cold (very generally)? 

(freelisting, when finished ask if (s)he knows any more) 
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 (take the items of the freelist and ask for every item): how do you prepare that home 

 remedy/medical herb for a common cold? What help is it supposed to give? 

 Where/from whom did you find out about the home remedy/medical herb? 

 Do you use any home remedies/medical herbs? If yes, which ones and when? Where do you 

 get the home remedy from? Since when do you use them? And why? 

How were you treated for the common cold when you were a child? 

 Where was that? 

 Who treated you and with what? 

 

3. Common cold versus influenza 

Here the aim is to find out what people know about influenza and how they compare it to the common 

cold. 

How would you describe a real flu? (Influenza)  

Did you have a real flu already? 

 How was it? How did it begin? How long etc. 

 What did you do against it? 

 Did you take medication? Which one? Where do you get it from? 

Do you know any home remedy against the real flu? 

How do you protect yourself against influenza? 

Ask also specifically about vaccination (why yes/no)? 

 

4. Sociodemographic data 

Age: 

Gender: 

Highest level of education: 

Place of birth (country, federal state, rural/urban area): 

Place of residence (country, federal state, rural/urban area): 

Nationality:  
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Appendix 2: Vertaalde topiclijst 

Richtlijnen interview verkoudheid en griep 

Het doel van dit onderzoek is om verschillende opvattingen die heersen over het karakter, het oplopen 

van verkoudheid en griep en preventie- en behandelingsmethoden na te gaan. We zijn vooral 

geïnteresseerd in kennis en gebruik van huismiddeltjes en geneeskrachtige planten en kruiden. Je 

medewerking helpt ons hierbij en we willen je daarvoor bedanken. Je deelname aan het interview is 

geheel vrijwillig. Je anonimiteit wordt bij dit interview gegarandeerd en je persoonlijke gegevens 

zullen niet verschijnen in verslagen of publicaties. Graag wil ik je er nog aan herinneren dat deze test 

geen kennis nagaat, maar we enkel geïnteresseerd zijn in jouw opvattingen. Er is met andere woorden 

geen juist of fout antwoord. Korte intro van de interviewer.. 

1. Opvattingen over verkoudheid 

Het is de bedoeling te onderzoeken hoe de deelnemer een verkoudheid gewaar wordt, wat het voor 

hem/haar inhoudt. 

Hoe zou je een verkoudheid omschrijven? 

Hoe merk je/stel je vast dat je verkouden bent? 

Hoe krijg je volgens jou een verkoudheid? 

Hoe vaak krijg je een verkoudheid? 

Hoe was het de laatste keer dat je een verkoudheid had? (Verloop)  

 Welke symptomen had je en hoe evolueerden ze? 

Zijn er verschillen in de verkoudheden die je krijgt? (Seizoensgebonden, ernst) 

 

2. Behandeling van de verkoudheid (huismiddeltjes en geneeskrachtige planten/kruiden 

en zelfmedicatie) 

Het is de bedoeling de kennis van de deelnemer over de behandeling van een verkoudheid na te gaan, 

en te achterhalen waar hij/zij deze kennis opdeed. 

Hoe bescherm je jezelf in het algemeen tegen een verkoudheid? (voor je de ziekte hebt) 

Wat doe je eenmaal je een verkoudheid hebt? 

Ken je medicatie die zou kunnen helpen? Gebruik je medicatie? 

  Indien ja: wanneer en voor hoelang? Waar verkrijg je ze (op een plaats of op verschillende 

 plaatsen)? Indien neen: waarom niet? 

Welke huismiddeltjes en geneeskrachtige planten/kruiden tegen verkoudheden ken je? (vrije 

opsomming, wanneer uitverteld, vraag of hij/zij er nog kent.) 
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Bespreek ieder item uit de opsomming als volgt:  

 Hoe bereid je het huismiddel/de geneeskrachtige planten voor een verkoudheid? Welke hulp 

 moet het bieden? 

 Waar of van wie leerde je het huismiddel/geneeskrachtige plant kennen? 

 Gebruik je sommige van de huismiddeltjes/geneeskrachtige planten? Indien ja: welke en 

 wanneer? Waar leerde je dit middel kennen? Sinds wanneer gebruik je het? Waarom gebruik 

 je het? 

Hoe werd je, toen je een kind was, behandeld voor een verkoudheid? 

 Waar gebeurde dit? 

 Wie behandelde je waarmee? 

 

3. Verkoudheid versus griep 

Het is de bedoeling uit te zoeken wat men weet over de griep en hoe ze het vergelijken met een 

verkoudheid. 

Hoe zou je de griep omschrijven? (Influenza)  

Heb je de griep al eens gehad? 

 Hoe was het? Hoe begon het? Hoe lang duurde het etc. 

 Wat heb je er tegen gedaan? 

 Heb je medicatie genomen? Welke medicatie? Waar heb je de medicatie gekregen? 

Ken je huismiddeltjes/geneeskrachtige planten tegen de griep? 

Hoe bescherm je jezelf tegen de griep?  

Bevraag vaccinatie als een specifiek topic. (waarom wel/niet)? 

 

4. Sociodemografische data 

Leeftijd: 

Geslacht: 

Hoogst behaalde diploma: 

Geboorteplaats (land, provincie, gemeente): 

Woonplaats (land, provincie, gemeente): 

Nationaliteit: 



 
 

 


