
 

  

       3 april 2020 

Beste scholen, ouders en kinderen, 

 

Het is normaal om af en toe te denken aan het corona virus. Maar soms kun je je gedachten niet 

meer stoppen. Dit heet piekeren. Je blijft je dan zorgen maken. Dit kan erg vervelend zijn. Hierdoor 

kunnen kinderen somber of gespannen raken. Hieronder geven wij een aantal tips om het gesprek 

aan te gaan met je kind(eren) omtrent het corona virus. 

 

Opvoeden: hoe praat ik met mijn kind over het corona virus?: 

 

1. Praat erover. Vaak helpt het als kinderen 

hun zorgen kunnen delen. De mening van 

een ander kan daarbij helpend zijn om 

anders tegen dingen aan te kijken. 

2. Stel open vragen en luister. Zoek uit 

hoeveel ze al weten en laat je kind(eren) 

het voortouw hierin nemen.  

3. Zorg dat je in een veilige omgeving bent 

tijdens het gesprek en laat je kind(eren) 

vrijuit praten. Tekenen kan daarbij ondersteunend zijn. 

4. Het is belangrijk dat je de zorgen van je kind(eren) niet wegwuift. Laat zien dat je hen 

begrijpt. Zeg daarbij dat het normaal is om bang te zijn en/of je zorgen te maken. Laat zien 

dat je naar hen luistert door hen je volledige aandacht te geven. 

5. Zorg ervoor dat ze begrijpen dat ze altijd met jou kunnen praten. 

6. Wees eerlijk op een kindvriendelijke manier. Kinderen hebben recht op waarheidsgetrouwe 

informatie over wat er in de wereld gebeurt. Daarnaast hebben ouders de 

verantwoordelijkheid hen te beschermen tegen angstgevoelens en zorgen. 

7. Gebruik woorden die passen bij hun leeftijd. Let erop hoe ze reageren en besteed aandacht 

aan hun angstgevoelens en zorgen. 

8. Bespreek betrouwbare informatiebronnen. Websites als die van het RIVM en de 

Wereldgezondheidsorganisatie zijn betrouwbare informatiebronnen. Leg uit dat sommige 

informatie die online te vinden is niet klopt. Vertel daarbij dat je het beste op deskundigen 

kunt vertrouwen. 

9. Laat zien hoe kinderen zichzelf kunnen beschermen. Een voorbeeld hierin is het regelmatig 

wassen van de handen. Het hoeft geen ernstig of eng gesprek te zijn. Zing er een liedje bij of 

bedenk een handwasdans om het leuk te maken. Je kunt het belang van handen wassen 

spelenderwijs uitleggen met behulp van een kom gevuld met water, peper in het water en 

zeep. Zie het volgende korte filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Iu2LiU-Xrnc.  

10. Laat je kinderen ook zien hoe ze hun mond en neus met hun elleboog moeten bedekken als 

ze hoesten of niezen.  

https://www.youtube.com/watch?v=Iu2LiU-Xrnc


11. Leg uit dat ze beter niet dichtbij mensen moeten komen die ziekteverschijnselen hebben en 

vraag hen je te waarschuwen wanneer ze het gevoelen hebben dat ze koorts hebben, als ze 

hoesten of moeite hebben met ademhalen. 

12. Stel je kind(eren) gerust. Je kunt je kind(eren) helpen met deze stress om te gaan door ze 

zoveel mogelijk de kans te geven te spelen en zich te ontspannen. Houd zoveel mogelijk de 

dagroutine aan (vooral voor het slapengaan) of creëer nieuwe rituelen in nieuwe 

omstandigheden. 

13. Check of je kind(eren) slachtoffer zijn van discriminatie of zelf discrimineren. De uitbraak 

van het coronavirus heeft wereldwijd talrijke meldingen van rassendiscriminatie met zich 

meegebracht. Het is belangrijk om te controleren of kinderen er geen last van hebben of 

bijdragen aan pesterijen. 

14. Vertel je kind(eren) dat onder andere dokters en verpleegkundigen alles op alles zetten om 

de uitbraak te stoppen. Benoem dat zij ervoor zorgen dat we veilig zijn. Het kan voor 

kinderen erg geruststellend zijn te weten dat mensen meeleven en actie ondernemen. 

15. Zorg voor jezelf. Kinderen merken aan jou als ouder of je gespannen bent en/of je zorgen 

maakt. Als je je angstig of overstuur voelt, neem dan tijd voor jezelf en neem contact op met 

familieleden, vrienden en anderen in je omgeving. Maak tijd om dingen te doen die je 

helpen te ontspannen. 

16. Sluit gesprekken goed af. Het is belangrijk dat je kind(eren) niet met een gevoel van angst of 

met vragen achterblijven. Probeer als je het gesprek afrondt te peilen of ze bang zijn. Dit kan 

a.d.h.v. wat zij zeggen, maar kijk ook naar hun lichaamstaal.   

17. Als iemand in je omgeving ziek wordt, herinner je kinderen er dan aan dat de kans klein is 

dat ze de ziekte zullen krijgen.  

18. Als je kind zich niet goed voelt, leg dan uit dat hij of zij thuis of in het ziekenhuis moet blijven 

omdat het veiliger is voor hem en zijn familie en vriendjes.  

19. Stel je kind(eren) gerust door te zeggen dat je weet dat het soms moeilijk is of misschien wel 

eng of saai, maar dat iedereen veilig is als iedereen de regels volgt. 

20. Doe iets leuks. Zorg voor voldoende afleiding zodat je kind(eren) hun zorgen vergeten. In de 

bijlage zijn een aantal leuke activiteiten bijgevoegd. 

21. Gebruik helpende gedachten. Als je merkt dat je kind(eren) somber of gespannen is/zijn 

probeer dan eens helpende gedachten zoals: “ het komt wel goed”, “ik maak er het beste 

van”, “ik blijf sterk en rustig” en “ over een paar weken is het weer voorbij”. Vraag aan je 

kind(eren) welke helpende gedachten voor hem of haar helpt wanneer ze somber of bang 

zijn. Tip: schrijf de helpende gedachten op een memo. Plak deze memo op een zichtbare 

plek en lees de gedachte elke dag hardop voor. 

 

Laat je kinderen weten dat je er altijd voor hen bent en dat ze altijd met je kunnen praten! 

 

Mocht je nog extra advies en/of tips willen hebben, neem dan gerust contact op met de 

schoolmaatschappelijk werker. In de bijlagen vinden jullie nog een activiteitenlijst die jullie kinderen 

kunnen doen. 

 

Hartelijke groet,  

Uw schoolmaatschappelijk werker 



 

Tineke Knape 

Kwadraad Maatschappelijk Werk 

 

Mobiel  0640636736 

Werkdagen maandag , woensdag,  en de even weken op donderdag 

e-mail  t.knape@kwadraad.nl    

Website www.kwadraad.nl  
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