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Brief aan ouders over het coronavirus (COVID-19) 
 

11 maart 2020 

 

 

Geachte ouders,  

 

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland krijgen wij veel vragen over het (uit voorzorg) 

thuishouden van kinderen. Wij begrijpen dat de wereldwijde verspreiding van het coronavirus vragen 

en zorgen oproept. Ook het onderwijs heeft te maken met de gevolgen. In de fase waarin we ons nu 

bevinden, blijven de scholen in de regio gewoon open. Alleen leerlingen en medewerkers die in contact 

zijn geweest met een patiënt met het virus, of zijn teruggekomen uit een gebied waar het coronavirus 

heerst, moeten bij verkoudheidsklachten of koorts thuisblijven en uitzieken.  

We volgen daarin de landelijke richtlijnen van het RIVM. Voor alle duidelijkheid,  staan deze hieronder 

samengevat weergegeven. 

 

RIVM-richtlijn 

Heeft een kind/jeugdige/medewerker: 

 Verkoudheidsklachten of verhoging (tot 38 graden Celsius) 

 Én contact gehad met een patiënt met het coronavirus óf in een gebied geweest waar het 

coronavirus heerst: 

 Italië 

 China (inclusief Hong Kong) 

 Zuid-Korea 

 Iran 

 

Dan is het advies om thuis te blijven, uit te zieken en te zorgen dat de leerling  anderen niet besmet. De 

ouders hoeven de huisarts niet te bellen. De klachten zijn mild, het kan ook een gewone verkoudheid 

zijn. 

 

Worden de klachten erger: 

 de leerling heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) 

 de leerling moet hoesten of heeft het benauwd 

dan moeten de ouders wel bellen met de huisarts. 

 

Besmetting voorkomen 

De belangrijkste adviezen om besmetting te voorkomen zijn: 

o was regelmatig je handen met zeep 

o hoest en nies in je elleboog 

o gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg 

o raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan 

o vermijd handen geven 
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Meer informatie 

De Rijksoverheid heeft op de website de veel gestelde vragen over het coronavirus opgenomen, 

special voor het onderwijs (en de kinderopvang): www.rijksoverheid.nl. Op de website van de GGD kunt 

u via een liveblog de actuele ontwikkelingen in de regio Gooi en Vechtstreek volgen: www.ggdgv.nl. 

De situatie verandert dagelijks. We houden deze uiteraard nauwlettend in de gaten. Heeft u specifieke 

vragen dan kunt u via ons callcenter contact met ons opnemen via (035) 69 26 400. Dit nummer is 

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. In het weekend zijn er aangepaste 

openingstijden zolang als dit nodig is. Kijk ook hiervoor op onze website www.ggdgv.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

 
René Stumpel, arts maatschappij en gezondheid 
Directeur Publieke Gezondheid  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang
https://www.ggdgv.nl/nieuws/actuele-informatie-over-het-coronavirus-2/?bron=1414
http://www.ggdgv.nl/

