
Coronavirus en hoe erover te praten met kinderen

Stel vragen:
Een gesprek beginnen door vragen te stellen helpt jou

- beoordelen wat je kinderen al hebben gehoord

- verkeerde informatie opvangen en corrigeren

- en het bemoedigt je kind om in de toekomst meer met jou 

te delen

"Wat heb je gehoord over het 
Coronavirus?“

"Weet je wat het is?"

"Is er iets waar je je zorgen over maakt?"

Gevoelens erkennen
Het is verleidelijk om dingen te willen "oplossen" of je 

alleen op het positieve te richten om zo de angst te 

verminderen. Hoewel die stappen belangrijk zijn, begint 

een gezonde aanpak met het erkennen van gevoelens en 

het bieden van ruimte voor je kind voordat je in actie komt.

?

Informatie verstrekken

✓ Zoek de balans in het delen van nuttige informatie dat geschikt    
is voor de leeftijd. Je kunt dat checken door jezelf deze vragen te 
stellen:

• Is het nuttig voor mijn kind om deze informatie te 
hebben? (Bedenk ook dat als een kind al gedeeltelijke of 
verkeerde informatie heeft, het zich veel ergere 
scenario’s kan voorstellen dan wat er werkelijk gebeurt).

• Is het leeftijdsgeschikt? (Probeer de informatie zo te 
verwoorden dat je kind het kan begrijpen.)

✓ Zoek betrouwbare informatie op de website van de RIVM. Als het 
past bij de leeftijd van je kind kun je het bij het onderzoeksproces 
betrekken, aangezien het RIVM informatie op een rustige, 
eenvoudige manier presenteert (in vergelijking met sommige 
nieuwszenders en online berichten).

✓ Corrigeer verkeerde informatie: Herinner kinderen eraan dat er 
veel verkeerde informatie rondgaat. Overdreven informatie kun 
jij corrigeren.

I

"Het klinkt alsof je je … voelt 
(bang, bezorgd, bezorgd, 
verward, etc.)"

Gevoelens benoemen

"Ik wed dat je nu het gevoel 
hebt..." 
"Soms voel ik me ook… "

Reflecteren/meevoelen

Soms heeft je kind je 
gewoon nodig om rustig bij 
hem te zitten.
Knuffels kunnen helpen!

Verbinding/Aanwezig zijn

"Coronavirus is als het krijgen van een hoest of de griep, maar 
sommige mensen die het krijgen zijn erger ziek geworden en dat is de 
reden waarom mensen extra voorzichtig zijn en scholen sluiten. De 
meeste mensen die het virus krijgen, blijven thuis, rusten en worden 
beter."

Voor jongere kinderen

"Als degenen die het virus hebben mensen aanraken, of 
te dichtbij zijn als ze hoesten of niezen, dan kunnen ze 
anderen ziek maken. Ze kunnen ook hun ziektekiemen 
op voorwerpen achterlaten en daarom moeten we ons 
meer bewust zijn van wat we aanraken en onze handen 
goed wassen.”

Hoe het zich verspreidt

"De meeste mensen die het krijgen 
worden beter, maar er zijn 
mensen, de meeste veel ouder, die 
zijn gestorven aan dit virus."

Als kinderen naar de dood vragen
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Geruststellen

Focus op Actie

Anderen creëren veiligheid

Deel met een optimistische toon (niet geschokt of vol ongeloof) alle 

stappen die mensen nemen om de gemeenschap te helpen gezond te 

blijven. Het is waar dat scholen sluiten, mensen thuisblijven, 

bijeenkomsten en sporten worden geannuleerd. En dat dat allemaal 

zeer reële uitdagingen en stress voor ons creëert om te verwerken. 

Focus met je kinderen echter op hoe de gemeenschap zich samenpakt 

om grote veiligheidsmaatregelen te nemen en hoe dat zal helpen.

Als kinderen zich zorgen maken over 

vrienden of familie dan kunnen ze:

• Een brief schrijven of kaarten maken voor hen

• Een tekening maken van hen

• Bellen met hen

• Whatsapp videobellen, skypen, facetimen met 

hen

Maak handen wassen leuk

• Speel een favoriet nummer af terwijl je je handen wast

• Maak grappige gezichten terwijl je je handen wast

• Zing extra langzaam voor een dramatisch effect

• Tel in een andere taal

• Daag ze uit om x aantal dingen op te noemen (kleuren, 
hoofdsteden, dieren, favoriete ijssmaken, etc.)

Blijf communiceren
✓ Kinderen delen misschien niet al hun zorgen, of ze delen ze niet allemaal tegelijk.

• Wees geduldig en bewust van wanneer uw kind weer wil praten. (Hangen 

ze bij je in de buurt als je kookt, zoeken ze je op bij je werk, of vragen ze 

extra aandacht met hun gedrag?)

• Het is heel gewoon voor een kind om een vraag te stellen, te blijven spelen 

of over iets heel anders te praten, en dan minuten tot dagen later terug te 

komen op het serieuze onderwerp.

✓ Herhaal alle bovenstaande stappen terwijl de situatie voortduurt en we ons 

allemaal bewust worden van nieuwe informatie. Wat belangrijk is, is dat je kinderen 

weten dat je tijd zult maken voor hen, luistert naar ze, en eerlijk met ze praat.

“Onze handen wassen, slapen, goed eten, en 
bewegen zal ons immuunsysteem helpen sterk 
te blijven en ziektes te bestrijden." 

"Wauw, mensen werken echt hard 
om te helpen dat mensen gezond 
blijven door thuis te blijven/hun 
plannen af te zeggen".

"Mensen in de gezondheidszorg doen 
zo veel om mensen te helpen."

We kunnen helpen bij het creëren van 

veiligheid
Richt je op wat je gezin kan doen door het 
beoefenen van gezonde gewoontes

!



Discriminatie tegengaan
Verkeerde informatie kan leiden 
tot angst en vijandigheid, dat kan 
leiden tot discriminatie. Het is 
belangrijk dat kinderen begrijpen 
dat het virus niet veroorzaakt 
wordt door iemands ras, etniciteit, 
of welk land ze vandaan komen, 
net zoals het belangrijk is om 
stereotypering te voorkomen en 
een bepaalde groep mensen 
verantwoordelijk te houden voor 
het virus.

Weet je niet wat je moet doen? 

Stop even, en denk erover na.

Je kind zou een vraag kunnen stellen 
waar je het antwoord niet op weet, of 
waarvan je niet zeker weet hoeveel 
informatie je moet delen.
Het is beter om de tijd te nemen om je 
gedachten te ordenen of onderzoek te 
doen dan het is om het makkelijk af te 
doen of  te liegen, wat de kans dat ze 
naar je toe komen in de toekomst voor 
informatie zal verminderen.

Je acties spreken 

luid
▪ Hoe voel jij je over 

COVID-19? Hoe is 
dat te merken in 
jouw stemming en 
in de toon van je 
stem?

▪ Hoe vaak check jij 
het nieuws?

▪ Hoe vaak was jij je 
handen?
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