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Informatie over het coronavirus voor ouders van kinderen  

op scholen of een kinderopvang - Versie. d.d. 11-mrt-2020 
 

In de regio Gelderland-Zuid zijn meerdere mensen besmet met het coronavirus. Wij 

begrijpen dat dit vragen bij u oproept. Hieronder zetten wij de meest relevante informatie 

voor u op een rijtje. 

 

Vragen en antwoorden 

De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op Rijksoverheid.nl/coronavirus of 

RIVM.nl/coronavirus. Op ggdgelderlandzuid.nl/coronavirus vindt u aanvullende regionale 

informatie en telefoonnummers. 

 

Advies met betrekking tot handen schudden 

Landelijk is het advies gegeven om geen handen te schudden. Op school ligt dit anders. 

Kinderen worden vaker geholpen of bij de hand genomen in het kader van de veiligheid. Dit 

is geoorloofd. Wel wordt de leerkrachten en leerlingen aangeraden om vaak de handen te 

wassen en goede hoesthygiëne te hanteren.  

 

Wat als ouders met kinderen in een risicogebied zijn geweest? 

Als u met uw kinderen terugkomt uit Noord-Italië of een ander land waar het coronavirus 

heel veel voorkomt, dan kan uw kind gewoon naar de kinderopvang of school. Mits uw kind 

geen koorts en geen hoestklachten heeft. Heeft uw kind wel koorts of wel hoestklachten of 

beide, dan moet uw kind naar huis gaan/blijven. Op de website van de GGD staat wanneer 

het raadzaam is om de huisarts te bellen. 

 

Wat als uw kinderen in Noord-Brabant wonen en naar een kinderdagverblijf of 

school in de regio Gelderland-Zuid gaan? 

Kinderen die in Noord-Brabant wonen en wel koorts of wel hoestklachten hebben of beide, 

moeten naar huis gaan/blijven. Op de website van de GGD staat wanneer het raadzaam is 

om de huisarts te bellen.  

Wat kunnen ouders en kinderen zelf doen? 

Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Dit helpt in het voorkomen van 

corona en ook van andere infectieziekten. Dit doe je door: 

• handen wassen met zeep (https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk) 

• niezen/hoesten in de elleboog  

• papieren zakdoekjes te gebruiken 

• geen handen te schudden  

 

Wat doet de GGD als iemand besmet is?  

Wanneer iemand besmet is met het coronavirus, start de GGD direct met een 

contactonderzoek. Mensen met wie de patiënt contact heeft gehad in de besmettelijk fase, 

worden door de GGD benaderd. Zij krijgen instructies op maat. Deze hangen samen met de 

gelopen risico’s en de klachten die zij zelf hebben. Zo kan het zijn dat zij sociale contacten 

moeten beperken, dat zij in isolatie moeten of dat zij getest moeten worden. Mocht dit 

relevant zijn, dan wordt ook de school door de GGD benaderd om eventuele maatregelen te 

nemen. Op dat moment ontvangt de school van de GGD specifieke informatie voor ouders. 

 
Heeft u vragen?  
Kijk dan op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden of 
op: https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus Er staat ook informatie op de website van GGD 
Gelderland-Zuid. Zit uw vraag hier niet tussen? Bel dan met GGD Gelderland-Zuid: 088 – 144 7272 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/coronavirus
https://gelderlandzuid.sharepoint.com/sites/CommunicatieGGD/Gedeelde%20documenten/GGD%20Gelderland-Zuid%20NIEUW/Crisis%20-%20maatschappelijke%20onrust/Coronavirus/Informatie%20doelgroepen/Scholen-kindercentra/Als%20u%20koorts%20heeft%20boven%20de%2038%20graden%20EN%20u%20heeft%20last%20van%20hoesten%20en/of%20kortademigheid%20EN%20u%20bent%20in%201%20van%20de%20risicogebieden%20geweest.%20OF%20als%20u%20de%20afgelopen%202%20weken%20contact%20heeft%20gehad%20met%20een%20coronapatiënt.
https://gelderlandzuid.sharepoint.com/sites/CommunicatieGGD/Gedeelde%20documenten/GGD%20Gelderland-Zuid%20NIEUW/Crisis%20-%20maatschappelijke%20onrust/Coronavirus/Informatie%20doelgroepen/Scholen-kindercentra/Als%20u%20koorts%20heeft%20boven%20de%2038%20graden%20EN%20u%20heeft%20last%20van%20hoesten%20en/of%20kortademigheid%20EN%20u%20bent%20in%201%20van%20de%20risicogebieden%20geweest.%20OF%20als%20u%20de%20afgelopen%202%20weken%20contact%20heeft%20gehad%20met%20een%20coronapatiënt.
https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

