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Beste ouders
Er blijft veel bezorgdheid omtrent COVID-19.
Het virus zal nog een lange tijd aanwezig zijn in onze maatschappij. Gelukkig kent deze
virusinfectie bij de meeste kinderen, op wereldschaal, geen ernstig verloop.
Het coronavirus wordt verspreid via hoesten, niezen en speekseldruppels.
De hygiënerichtlijnen van de overheid blijven zeer belangrijk:
• vaak de handen wassen
• hoesten en niezen in de elleboogplooi
• gebruik van papieren zakdoeken
• het respecteren van social distancing of het dragen van een mondmasker voor
kinderen vanaf 12 jaar waar de fysieke afstand van 1,5m niet gegarandeerd kan
worden.
Voor kleuters en jonge kinderen is social distancing niet mogelijk maar blijft handhygiëne zeer
belangrijk.
Kinderen die COVID-19 oplopen zijn duidelijk niet ernstig ziek. Ze blijken tot nog toe geen
belangrijke verspreiders te zijn van het virus. Uitzonderlijk kan een kind toch een ernstige
COVID-19-infectie doormaken. De kinderen met een zeldzaam ernstig verloop zijn daarom
niet de patiënten met een onderliggend long-, hart-, immuun- of ander chronisch
gezondheidsprobleem.
Het is voor de algemene en emotionele ontwikkeling van kinderen belangrijk dat de normale
activiteiten terug opstarten. Voor de meeste kinderen vormt de herstart van school, opvang
of kinderdagverblijf geen probleem. De Belgische Vereniging van Kinderartsen heeft een lijst
opgesteld van risicopatiënten. Deze lijst is zeer beperkt. Indien u twijfelt of uw kind terug kan
starten, kan u altijd contact opnemen met uw behandelende kinderarts.
Kinderen die chronisch medicatie nemen, moeten deze stipt blijven innemen om in goede
algemene toestand/gezondheid te blijven. Bij nieuwe luchtwegklachten dienen de normale
aanpassingen te gebeuren zoals vóór de COVID-19-pandemie, zoals het aanpassen van
inhalatietherapie , opdrijven van ademhalingskinesitherapie...
De raadplegingen en geplande opnames op onze kinderafdeling worden terug opgestart en
zullen progressief toenemen. Ouders en kinderen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker
dragen. Social distancing zal daar waar mogelijk gerespecteerd worden.
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Kinderen met koorts en/of acute ademhalingsproblemen kunnen terug op de consultatie
gezien worden maar volgen een afzonderlijk traject. Het is belangrijk deze klachten te
vermelden bij het vastleggen van een consultatie.
Buiten de kantooruren kan elk (ernstig) ziek kind terecht op de dienst spoedgevallen.
We hopen dat de angst om naar een ziekenhuis te komen met een ziek kind verdwijnt zodat
we de medische zorgen voor kinderen optimaal kunnen houden.
Voor meer informatie i.v.m. COVID-19-infectie kan u volgende site raadplegen:
https://www.info-coronavirus.be
Voor meer informatie i.v.m het veilig heropstarten van school:
https://www.youtube.com/watch?v=S4NJ1CIXhq8
https://www.youtube.com/watch?v=DqUr3jIlLeg

Vriendelijke groeten
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