
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  Datum: 8 maart 2020  
  Behandeld door: Team Infectieziektebestrijding GGD Drenthe 
  Onderwerp:  Besmetting Coronavirus bij leerling Sint Willibrordus 
  

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 

Wij hebben de school van uw kind, de Sint Willibrordusschool, geïnformeerd over de besmetting van 
een leerling met het coronavirus. Deze leerling is onlangs op school geweest en zit nu in thuisisolatie. 
De leerling komt voorlopig niet naar school.  
 

Wat betekent dit voor uw kind? 
Op de school van uw kind is een leerling besmet met het coronavirus. Uw kind is mogelijk in contact 
geweest met het virus. Dit hoeft niet te betekenen dat het virus ook is overgedragen.  
Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht door hoesten en niezen naar personen die 
zich op een afstand van maximaal 2 meter bevinden van een ziek persoon. Mensen die in contact zijn 
geweest met het coronavirus kunnen tot 14 dagen daarna nog ziek worden (o.a. 
verkoudheidsklachten, koorts hoger dan 38°C, hoesten en/of benauwdheid). Om op tijd te kunnen 
ontdekken of uw kind misschien besmet is, is het belangrijk om de gezondheid van uw kind voor een 
periode van 14 dagen goed in de gaten te houden.  
Wie geen klachten heeft kan naar school. Wel adviseren we de algemene hygiënemaatregelen in acht 
te nemen, zoals te vinden op de website van het RIVM. 
 
Wat te doen bij klachten? 
Wanneer uw kind de komende 14 dagen gezondheidsklachten krijgt, is het belangrijk dat uw kind 
thuisblijft en u dit door geeft aan GGD Drenthe 0592-306300. De GGD zal de klachten met u 
doornemen en beoordelen of uw kind getest moet worden op coronavirus.  
Wordt uw kind ernstig ziek en is hulp nodig van een arts? Bel dan naar de huisarts. Kondig het altijd 
aan als u naar de huisarts of het ziekenhuis gaat. Ga niet zelf naar een ziekenhuis, huisarts of 
huisartsenpost. 
 
Wat doet de GGD 
Naar aanleiding van de besmetting van deze leerling voert GGD Drenthe een contactonderzoek uit. 
Daarbij wordt bekeken wanneer iemand ziek is geworden en met wie er contact is geweest. Op basis 
van het contactonderzoek wordt een risico-inschatting gemaakt en wordt gekeken of ook andere 
personen onderzocht moeten worden. Zo’n onderzoek is alleen zinvol, wanneer er sprake is van 
symptomen (verkoudheidsklachten, koorts boven 38 graden, hoesten, kortademigheid).  

Bezoekadres 
Mien Ruysweg 1 
9408 KA Assen 
 
Postadres 
Postbus 144 
9400 AC Assen 
 
T 0592-306300 
F 0592-314248 
E info@ggddrenthe.nl 
I www.ggddrenthe.nl 

mailto:info@ggddrenthe.nl


 
 
Erover praten met uw kind  

• Het is belangrijk om met uw kind te praten over het coronavirus. Uw kind is gebaat bij een 
ouder die rust uitstraalt. Vertel dat een leerling 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 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?  
We kunnen ons voorstellen dat deze situatie vragen oproept. Actuele informatie over het coronavirus 
vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de vragen en antwoorden van het RIVM. Voor overige 
vragen, bel dan het landelijk informatienummer over het coronavirus: 0800 – 1351 of bel met GGD 
Drenthe 0592-306300 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur).  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team Infectieziektebestrijding GGD Drenthe 
  



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  Datum: 8 maart 2020  
  Behandeld door: Team Infectieziektebestrijding GGD Drenthe 
  Onderwerp:  Besmetting Coronavirus bij leerling De Nieuwe Veste Coevorden 
  

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 

Wij hebben de school van uw kind, De Nieuwe Veste Coevorden, geïnformeerd over de besmetting 
van een leerling met het coronavirus. Deze leerling is onlangs op school geweest en zit nu in 
thuisisolatie. De leerling komt voorlopig niet naar school.  
 

Wat betekent dit voor uw kind? 
Op de school van uw kind is een leerling besmet met het coronavirus. Uw kind is mogelijk in contact 
geweest met het virus. Dit hoeft niet te betekenen dat het virus ook is overgedragen.  
Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht door hoesten en niezen naar personen die 
zich op een afstand van maximaal 2 meter bevinden van een ziek persoon. Mensen die in contact zijn 
geweest met het coronavirus kunnen tot 14 dagen daarna nog ziek worden (o.a. 
verkoudheidsklachten, koorts hoger dan 38°C, hoesten en/of benauwdheid). Om op tijd te kunnen 
ontdekken of uw kind misschien besmet is, is het belangrijk om de gezondheid van uw kind voor een 
periode van 14 dagen goed in de gaten te houden.  
Wie geen klachten heeft kan naar school. Wel adviseren we de algemene hygiënemaatregelen in 
acht te nemen, zoals te vinden op de website van het RIVM. 
 
Wat te doen bij klachten? 
Wanneer uw kind de komende 14 dagen gezondheidsklachten krijgt, is het belangrijk dat uw kind 
thuisblijft en u dit door geeft aan GGD Drenthe 0592-306300. De GGD zal de klachten met u 
doornemen en beoordelen of uw kind getest moet worden op coronavirus.  
Wordt uw kind ernstig ziek en is hulp nodig van een arts? Bel dan naar de huisarts. Kondig het altijd 
aan als u naar de huisarts of het ziekenhuis gaat. Ga niet zelf naar een ziekenhuis, huisarts of 
huisartsenpost. 
 
Wat doet de GGD 
Naar aanleiding van de besmetting van deze leerling voert GGD Drenthe een contactonderzoek uit. 
Daarbij wordt bekeken wanneer iemand ziek is geworden en met wie er contact is geweest. Op basis 
van het contactonderzoek wordt een risico-inschatting gemaakt en wordt gekeken of ook andere 
personen onderzocht moeten worden. Zo’n onderzoek is alleen zinvol, wanneer er sprake is van 
symptomen (verkoudheidsklachten, koorts boven 38 graden, hoesten, kortademigheid).  
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Postadres 
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Erover praten met uw kind  

• Het is belangrijk om met uw kind te praten over het coronavirus. Uw kind is gebaat bij een 
ouder die rust uitstraalt. Vertel dat een leerling 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 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?  
We kunnen ons voorstellen dat deze situatie vragen oproept. Actuele informatie over het 
coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de vragen en antwoorden van het RIVM. 
Voor overige vragen, bel dan het landelijk informatienummer over het coronavirus: 0800 – 1351 of 
bel met GGD Drenthe 0592-306300 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur).  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team Infectieziektebestrijding GGD Drenthe 
 
 


