
Coronavirus en kinderen met een stofwisselingsziekte 

 

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft de aandacht van ons allen en we 

worden overstroomd met berichtgeving. Met onderstaande informatie willen 

we aangeven wat voor u als ouders /verzorgers van een kind met een 

stofwisselingsziekte van belang is. 

 

Wat is het effect van het coronavirus op uw kind? 

Het coronavirus veroorzaakt voornamelijk een luchtweginfectie, met 

griepverschijnselen als koorts, keelpijn, hoesten en spierpijn. Daarnaast kunnen 

juist bij kinderen ook andere klachten voorkomen zoals misselijkheid, braken, 

buikpijn en diarree. 

Bij kinderen verloopt de infectie met het nieuwe coronavirus over het 

algemeen mild. Kinderen kunnen de infectie hebben zonder er duidelijk ziek 

van te zijn. Een opname in het ziekenhuis is bijna nooit nodig. 

We verwachten dat de manier waarop kinderen met een stofwisselingsziekte 

ziek zouden worden van het nieuwe coronavirus niet anders is dan voor andere 

kinderen. Voor kinderen met een stofwisselingsziekte is de ziekte door 

coronavirus dus waarschijnlijk vergelijkbaar met een infectie door andere 

virussen. 

 

Welke maatregelen dienen genomen te worden? 

Voorkomen van verspreiding 

Als uw kind geen klachten heeft is er geen reden om uw kind te beschermen op 

een andere manier dan die door het RIVM wordt aangeraden. Omdat dit virus 

een serieuze bedreiging vormt voor anderen in de samenleving is het van groot 

belang om te helpen verspreiding tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen, 

die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn 

eenvoudig: 

· Was uw handen regelmatig 

· Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 

· Gebruik papieren zakdoekjes 

· Schud geen handen 

· ‘Social distancing’, vermijd waar mogelijk contact met anderen.  

· Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-gezondheid


Testen 

Bij milde klachten is het niet nodig om te testen op het coronavirus. Kinderen 

met een chronische ziekte die dermate ziek zijn (verdacht voor het coronavirus) 

dat ze moeten worden opgenomen, worden getest in het ziekenhuis. 

 

Medicatie / Dieet 

De adviezen over hoe om te gaan met ziekte zijn voor het nieuwe coronavirus 

niet anders dan andere situaties waarin uw kind ziek is met koorts / 

verkoudheid / luchtwegklachten. 

· Als uw kind klachten heeft (verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 

graden)), maar niet erg ziek is: houd uw kind thuis. Als er geen ernstige 

klachten zijn is er geen reden naar de huisarts of naar het ziekenhuis te 

gaan. Volg de standaard afspraken over hoe om te gaan met ziekte. 

· Als uw kind ernstige klachten heeft (zoals benauwdheid, slecht eten / 

drinken), neem dan contact op met uw huisarts of het ziekenhuis (kinderarts 

metabole ziekten). 

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de volgende bronnen: 

RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

NVK: 

https://www.nvk.nl/Nieuws/articleType/ArticleView/articleId/2431/COVID-19-

NVK-standpunt-Het-coronavirus-COVID-19-en-kinderen 

De inzichten rondom preventie en behandeling van het Coronavirus zijn aan 

verandering onderhevig. Daarom adviseren wij u de website van RIVM te 

raadplegen voor actuele informatie. 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.nvk.nl/Nieuws/articleType/ArticleView/articleId/2431/COVID-19-NVK-standpunt-Het-coronavirus-COVID-19-en-kinderen
https://www.nvk.nl/Nieuws/articleType/ArticleView/articleId/2431/COVID-19-NVK-standpunt-Het-coronavirus-COVID-19-en-kinderen

