
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIE VOOR OUDERS/SCHOLEN IN DRENTHE 
 
Hoe besmettelijk is iemand die het coronavirus heeft? 
Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij/zij 
kan verspreiden. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te 
spelen. Op dit moment krijgen kinderen milde klachten van het nieuwe coronavirus.  
 
Wanneer moet ik mijn kind thuis houden van school? 
Kinderen die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar school. Er zijn drie uitzonderingen: 

- Als GGD Drenthe u hier specifieke instructies voor gaf.  
De GGD doet contactonderzoek wanneer het coronavirus bij iemand is vastgesteld. Als hieruit blijkt dat ook 
andere personen onderzocht moeten worden en thuis moeten blijven, horen zij dat.  

- Als u de afgelopen twee weken met uw kind in een land was die op de lijst met besmettingsgebieden 
staat.  
U vindt deze lijst op de website van het RIVM. Heeft uw kind verkoudheidsklachten of koorts, laat uw kind 
dan thuisblijven en beperk contact met anderen. Neem telefonisch contact op met uw huisarts als uw kind 
koorts en luchtwegklachten heeft. 

- Als uw kind klachten krijgt binnen twee weken na contact met iemand waarvan is vastgesteld dat hij/zij 
besmet is. 
Houd uw kind dan thuis en neem contact op met GGD Drenthe, via 0592-306300 (werkdagen tussen 8-18 
uur) of de huisarts. 

 
Erover praten met uw kind  

• U kunt als ouder(s)/verzorger(s) natuurlijk met uw kind(eren) praten over het coronavirus. Uw kind is gebaat 
bij een ouder die rust uitstraalt. Vertel dat een leerling op een andere school het coronavirus heeft en dat 
deze leerling nu thuis blijft.  

• Houd het bij de feiten zoals die door de GGD en het RIVM gedeeld worden.  
• Als uw kind vragen stelt waar u geen antwoord op heeft, kunt u dat gewoon zeggen.  
• Relativeer: leg uit dat het virus, net als de griep, in de meeste gevallen vanzelf weer over gaat.  
• Leg uit dat mensen van de GGD die veel verstand hebben van ziekten, zoals griep, ervoor zorgen dat het 

virus zich niet snel verder verspreidt.  
• Kijk samen met uw kind naar het (jeugd)journaal. Ga in op vragen en antwoorden van uw kind. Praat er open 

en rustig over.  
 
Meer informatie? 
Antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook kunt u terecht bij het landelijk 
informatienummer: 0800 – 1351. GGD Drenthe deelt actuele informatie op www.ggddrenthe.nl (updates om 11 en 
16:00u).  
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