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Wat zeg ik als …? 

 

 

 

 

 

Vooraf 
Wat zeg ik als …? 

De corona-epidemie is in sneltempo door de wereld getrokken en iedereen heeft zich moeten aanpassen. Van 

ouders en kinderen, adolescenten en grootouders, leerkrachten en CLB-medewerkers wordt heel wat 

gevraagd.  

We zien dat mensen (klein en groot) zich ongelooflijk inzetten voor elkaar. Die tastbare solidariteit maakt deze 

periode een beetje draaglijker. Maar het is vaak ook lastig. Dat voelen we allemaal.  

Wetenschappers zeggen dat er na de epidemie van het coronavirus een golf van psychische problemen zit aan 

te komen. Mensen zoeken normaal gezien steun bij elkaar als er iets ergs gebeurt en dat is nu net een stuk 

moeilijker geworden omdat we afstand moeten houden van elkaar. 

In deze gids hebben we een lijst gemaakt van een aantal vragen, zorgen, angsten en negatieve gevoelens waar 

leerlingen en ouders nu mee kunnen zitten. We hebben bij die vragen een mogelijk antwoord geformuleerd. 

We deden dat omdat we weten dat duidelijke en eerlijke communicatie mensen helpt om psychisch overeind 

te blijven in moeilijke (crisis)situaties.  

Vormen de vragen die je in deze gids vindt het totaalplaatje van wat leerlingen en ouders zorgen baart? Neen. 

‘Moet ik nu blijven zitten?’ of ‘De juf zegt dat ik maximaal 4 uur moet werken, maar ik krijg op die tijd mijn 

taken niet af’ of ‘Hoe moet ik mijn kind ondersteunen bij het online leren?’, zijn vragen waar leerlingen en 

ouders ook van wakker liggen. Zo zijn er vast nog een heleboel vragen die naar boven zullen komen. Je eigen 

team is je beste gids.  

Moet je exact de formuleringen in deze gids gebruiken als je een vraag krijgt? Dat moet zeker niet. Als je het 

makkelijk vindt om de formuleringen te gebruiken, dan kan je dat zeker doen. Zeg je het liever in jouw eigen 

woorden, dan vind je hier inspiratie over de boodschap die je kan geven.  

 

Wat zeg ik als …  
Een gids bij het praten over psychisch functioneren en 

coronamaatregelen 
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Zijn onze leerlingen er erg aan toe? 

Krijgen we een ‘tsunami’ aan psychische klachten bij kinderen door de coronamaatregelen? Het is een feit dat 

iedereen, jong en oud, ook op vlak van welbevinden de effecten voelt van de epidemie en de maatregelen die 

we moesten nemen om het virus klein te krijgen. Maar krantenkoppen die over rampscenario’s spreken, 

mikken op verkoopcijfers en zijn niet zo’n betrouwbare voorspellers van hoe het echt zit met de psychische 

gezondheid van leerlingen.  

De meeste kinderen en jongeren zullen deze periode als intens ervaren, maar er geen blijvende schade door 

oplopen. Bij een aantal leerlingen zorgt de angst, onzekerheid, benarde financiële situatie of het gebrek aan 

veiligheid in hun ‘kot’ wél voor grotere psychosociale risico’s en zal verhoogde zorg en uitbreiding van zorg aan 

de orde zijn. We kunnen vandaag nog geen precies cijfer plakken op het aantal leerlingen die nood hebben aan 

extra ondersteuning. 

Waarschuwing: het is niet aan te bevelen om deze communicatietips zomaar te gebruiken bij leerlingen die in 

een verontrustende thuissituatie verblijven of een onderliggende psychische problematiek hebben 

(angststoornis, depressie, andere ernstige psychische problemen). Zij zouden door de bewoording onbedoeld het 

idee kunnen krijgen dat hun gevoelens en ervaringen niet ernstig genoeg genomen worden. Het CLB blijft 

beschikbaar voor deze leerlingen en neemt zoals altijd de draaischijffunctie op naar (crisis)hulp. Het blijft voor 

deze groepen uitermate belangrijk dat leerkrachten hun zorgen delen met ouders en het CLB.  

Basiszorg psychisch en sociaal functioneren 

Laten we op school inzetten op een stevige basiszorg rond psychisch en sociaal functioneren. Leerlingen en 

ouders hebben nood aan duidelijke informatie. Daarom maakten we dit gidsje. Wat kan je nog doen?  

Weet je wat leerlingen en ouders deugd doet? Iemand die nabij staat en verbinding maakt. Iemand die helpt 

om de draad van het normale leven weer op te pikken. Iemand die structuur biedt. Iemand die luistert. Echt 

luistert.  

Ik heb als mama zelf ervaren hoe positief het is als leerkrachten verbinding maken door 

spontaan filmpjes te posten, te videochatten, zelfs met een fietstocht aan huis te komen 

om materiaal te brengen. Ik genoot ook zo van de korte babbeltjes erbij. Daarom vind ik 

het als CLB’er zelf ook zo belangrijk dat wij ‘onze’ jongeren en ouders opbellen om te horen 

hoe het gaat. (Heidi, CLB-medewerker) 

Vanuit mijn tweede kot (De Schakel) hoor ik vooral grote dankbaarheid wanneer iemand 

van school en/of CLB contact opneemt om gewoon maar even te babbelen. (Marleen Van 

den Mooter, aanspreekpersoon kansenbevordering bij Vrij CLB Netwerk en vrijwilligster in 

de Welzijnsschakel in Puurs) 

 

Beste leerkracht. Luisteren naar kinderen en jongeren, hen de kans geven om te ventileren en hun verhaal te 

doen, structuur en zekerheid bieden: dat helpt leerlingen om weer ruimte in hun hoofd te krijgen voor het 

leren. Je kan tijdelijk misschien extra klasgesprekken of proactieve cirkels organiseren. Je zal misschien meer 

dan anders aandacht schenken aan verlies en rouw. Om dan weer over te gaan naar sommen maken of een 

Franse tekst ontleden. Het beste wat je kan doen is dus een goede leerkracht zijn. Therapeutische gesprekken 

moet je heus niet gaan voeren in de klas. Als je je zorgen maakt: het CLB helpt.  

Beste CLB’er. We weten dat de meeste kinderen en jongeren veerkrachtig zijn. Ouders en leerkrachten kunnen 

leerlingen het warme nest geven waarin ze terug kunnen floreren. We houden contact met de leerlingen, 

werken aanklampend waar nodig. Als leerlingen uitbreiding van zorg nodig hebben, zetten we onze vertrouwde 

methodieken in. Want die werken. Ook in moeilijke tijden.  

We wensen jullie allemaal een fijn weerzien met de leerlingen! 
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Gekleurde vraag-antwoordblokken bevatten informatie die kan wijzigen in de loop van de volgende weken.  

Iemand in de omgeving van een leerling is (ernstig) 

ziek of moet in een veilige omgeving blijven. 

Gaat mijn oma of opa het redden? Ik kan mij voorstellen dat je je zorgen maakt. Je 

grootouder is op leeftijd en heeft misschien nog 

andere ziekten.  

Belt je mama of papa de dokters/de verplegers/de 

verzorgers? Zij zullen eerlijk zeggen hoe het met je 

oma/opa gaat en ze zullen ook eerlijk zijn als ze niet 

weten of je oma/opa kan herstellen. 

Waarom mag ik niet op bezoek bij mijn oma of opa? Het is heel spijtig dat je niet op bezoek kan. Ik weet 

dat dit belangrijk is, maar het is nu niet mogelijk. Het 

risico om het virus te verspreiden is zo groot dat ze 

geen bezoek mogen krijgen (of het ziekenhuis/het 

rusthuis/de instelling geen bezoekers kan toelaten).  

Je kan wel vragen of je via de telefoon of via een 

tablet/laptop even met je oma/opa kan praten. Dat 

doen ze in veel ziekenhuizen/rusthuizen.  

Mijn broer/zus heeft een handicap en mag niet naar 

huis. Waarom mag ik niet op bezoek? 

Het is heel spijtig dat je niet op bezoek kan. Om de 

verspreiding van het virus tegen te gaan, blijven we 

allemaal op een veilige plaats. Je ouders vonden de 

voorziening de veiligste plaats voor jouw broer/zus. 

Daar mogen ze nu geen bezoekers toelaten.  

Zou je graag je broer/zus iets willen zeggen? Je kan 

vragen of je via de telefoon of via een tablet/laptop 

even met je broer/zus kan praten. Dat doen ze in 

veel instellingen/voorzieningen.  

Kan je nog andere manieren bedenken om iets leuks 

voor je broer/zus te doen? 

Mijn broer/zus/mama/papa behoort tot een 

risicogroep (vb. herstelt van kanker, heeft een 

longaandoening, hartziekte, diabetes, 

nieraandoening). Dat maakt me wat bang. 

 

Ik begrijp dat je bang bent.  

Voor jouw broer/zus/mama/papa is het extra 

belangrijk om de maatregelen goed op te volgen. 

Dokters zeggen dat we zo al heel goed helpen om 

hem/haar te beschermen.  

Kan je aan je mama/papa vertellen wat jou bang 

maakt?  

De dokter die je familielid behandelt, kan je vertellen 

wat jullie nu best doen. Hebben je papa/mama met 

de dokter gepraat? Zou het je helpen als je zelf ook 

een vraag kon stellen? 
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Een leerling heeft verdriet om een overlijden. 

(ouders) Mijn kind treurt zo erg om oma/opa/… en ik 

weet niet wat ik tegen mijn kind moet zeggen. 

Er zijn geen ‘toverwoorden’ die het verdriet van 

kinderen altijd verzachten.  

Wie verdriet heeft, heeft het meest aan iemand die 

wil luisteren.  

Kinderen zeggen soms weinig, maar tonen wel 

verdriet in wat ze non-verbaal doen.  

Naast je kind zitten, meespelen, rustig ingaan op de 

vragen die wél komen, is alvast iets wat je kan 

proberen.  

Als je kind er klaar voor is, kan je misschien samen 

iets maken over wat je kind zo verdrietig maakt. Je 

kan ook iets maken over fijne herinneringen (een 

tekening, een hoekje met een foto van de 

overledene, een liedje voor oma of opa …) 

(ouders) Ik wil mij sterk houden en mijn kind helpen, 

maar ik ben zelf zo verdrietig/boos/bang 

Ook voor jou is het een moeilijke tijd. Je mag je 

verdriet tonen/zeggen dat je boos bent/zeggen dat 

je bang bent. Kinderen kunnen daarmee om.  

Ouders die hulpeloos of emotioneel afstandelijk zijn, 

dat is voor kinderen moeilijker te vatten.  

Mijn oma/opa is gestorven en ik heb haar/hem niet 

mogen zien.  

Het spijt me dat je oma/opa gestorven is.  

Normaal gezien kunnen we mensen die gestorven 

zijn nog een keer zien en kunnen we afscheid 

nemen. Omdat we voorzichtig moeten zijn met het 

coronavirus, is dat nu niet mogelijk.  

Vind je het erg dat je oma/opa niet meer gezien 

hebt?  

(Er kunnen verschillende redenen zijn waarom 

kinderen en jongeren het erg vinden dat ze de 

overledene niet meer konden zien. Sommigen maken 

zich erg zorgen over hoe hun familielid eruitzag na 

bv. langere tijd op de afdeling intensieve zorgen. In 

dat geval kan je polsen of er van oma of opa nog een 

mooie foto is gemaakt, want dat is een dienst die 

begrafenisondernemers nu aanbieden. Andere 

kinderen en jongeren voelen vooral het gemis aan 

een afscheidsmoment. Dit kan je best even 

aftoetsen.) 

De buurman/buurvrouw is gestorven en ik mocht 

niet naar de begrafenis.  

Het spijt me dat je buurman/buurvrouw is 

gestorven.  

Betekende hij/zij veel voor jou?  
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Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, 

moeten we nu afstand houden. Daarom mag de 

familie maar een paar mensen uitnodigen voor de 

begrafenis.  

Wat zou jou nu helpen om afscheid te nemen?  

Zou je het fijn vinden om aan de familie een briefje 

of een tekening te sturen?  

Helpt het jou om voor je buurman/buurvrouw een 

mooi afscheidshoekje te maken met een foto, 

bloemen, teksten of tekeningen? 

In mijn familie is het niet de gewoonte om te huilen 

of je verdriet te tonen.  

Vind je dat moeilijk in deze situatie?  

Zou het jou of je kind helpen als je het verdriet kan 

laten zien? 

Elke familie en elke cultuur heeft eigen gewoontes. 

Ook in rouwen.  

Wat doe je anders als iemand overlijdt? Welke 

rituelen vind je mooi of rustgevend? Zijn er andere 

dingen die je kan doen om je verdriet een plaats te 

geven? Bijvoorbeeld: een mooi hoekje voor de 

overleden persoon, een brief schrijven. 

 

Iemand heeft de maatregelen niet gevolgd. 

Ik ben wél bij mijn vrienden geweest/heb een feestje 

bijgewoond. Ik heb daar nu spijt van. Heb ik mensen 

besmet? 

Ik vind het moedig dat je dit eerlijk toegeeft. Het zou 

kunnen dat je het virus aan iemand anders hebt 

gegeven of van iemand anders hebt gekregen. Je ziet 

namelijk niet of iemand besmet is met corona.  

Ik kan me voorstellen dat je er spijt van hebt.  

Aan wat gebeurd is, kan je niets meer veranderen.  

Jij kan door wat je nu doet nog altijd een verschil 

maken door de maatregelen te volgen. Hou je eigen 

gezondheid nu goed in de gaten en raadpleeg de 

huisdokter als je je ziek voelt.  

Je zou dit best ook aan je ouders vertellen, zodat 

jullie samen kunnen bekijken hoe jullie je thuis 

beschermen. Zie je dat zitten?  

Ik zie nog altijd mensen die de maatregelen niet 

volgen. Verstaan die dat nu echt niet? Waarom doen 

ze zo? Dat zijn slechte mensen. 

Ik begrijp dat je boos bent. Er zijn inderdaad mensen 

die niet doen wat moet om het virus te stoppen. Dat 

is een kleine minderheid. De meeste mensen doen 

het goed.  
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De mensen die de maatregelen niet volgen, hebben 

meestal geen slechte bedoelingen.  

Ze denken dat wat ze deden niet zoveel kwaad kan. 

Ze denken dat zij of hun familie héél weinig kans 

hebben om ziek te worden. Dat klopt niet, want 

iedereen kan ziek worden.  

Andere mensen denken: ik ben tot nu toe gezond 

gebleven, dus zie je wel dat ik veilig bezig ben. Ook 

dat klopt niet, want ze kunnen wel degelijk het virus 

gekregen en doorgegeven hebben.  

Vaak doen mensen ook verkeerde dingen omdat ze 

het gedrag van anderen volgen. Dat doen ze zeker in 

situaties waarin ze zich onzeker voelen. Als vrienden 

samenkomen om te basketten, gaan zij dus ook mee 

basketten.  

Als je aan deze mensen vraagt: ‘Wat zou er wél 

kunnen misgaan?’, zien ze meestal in dat ze een 

groot risico hebben genomen en hebben ze spijt van 

wat ze deden. 

Een paar mensen (en dat zijn er echt maar een paar) 

volgen opzettelijk de maatregelen niet. Daar treedt 

de politie tegen op.  

Negatieve gevoelens of gewaarwordingen. 

Ik wil iets doen om te helpen, maar ik voel me zo 

machteloos. 

Het is heel fijn dat je wil helpen. Ik vind het jammer 

dat je je machteloos voelt.  

Zullen we samen eens overlopen wat je nu al doet 

dat andere mensen helpt?  

Als je de maatregelen volgt, help je de dokters en 

verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Dankzij jou 

zijn er minder mensen besmet geraakt. Zo konden zij 

hun werk goed doen.  

Doe jij nog andere dingen waar je anderen mee 

helpt? Heb je al dingen gedaan waar anderen blij van 

werden? Of waar ze minder eenzaam door werden?  

Kan je nog andere manieren bedenken waarop jij 

voor mensen kan zorgen?  

Ik ben zo bang omdat er zoveel mensen doodgaan.  Het is heel zwaar als je elke dag ziet dat er mensen 

ziek worden en doodgaan. Ik begrijp dat je bang 

bent.  

Wat we ook elke dag zien, is dat de meeste mensen 

genezen van dit virus. We zien ook dat er al veel 
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mensen uit het ziekenhuis mochten omdat ze 

genoeg genezen waren om naar huis te gaan.  

Ik heb vaak nachtmerries, ik droom van akelige 

dingen, ik slaap niet goed.  

Dat is niet prettig voor je. Maar akelig dromen wil 

zeggen dat je hersenen heel goed werken nu. We 

weten uit onderzoek dat veel mensen nachtmerries 

krijgen als ze gestresseerd zijn. Onze hersenen 

nemen overdag informatie op uit het nieuws, en ook 

uit ons eigen lichaam (wat we voelen en 

meemaken). De hersenen ‘verteren’ dat allemaal 

door het in een raar verhaal te gieten en dat is 

gezond.  

Als je veel last hebt van je dromen, kan je bij het 

wakker worden kleine denkoefeningen doen zoals: 

wat was het gekste dat ik in die droom zag? Je kan 

ook aan een situatie denken waar jij altijd rustig van 

wordt.  

Het akelige gevoel dat je krijgt van een nachtmerrie 

gaat meestal redelijk snel weg, ook als je nog weet 

wat je droomde.  

Als je vaak wakker ligt of niet goed slaapt als je in 

slaap bent gevallen, kan je heel moe worden. Hoe 

moe ben je op dit moment? 

Ik krijg niet genoeg adem. Heb ik corona? De kans dat je besmet bent met het virus, bestaat. 

De meeste mensen - zeker kinderen en jongeren - 

hebben dan milde symptomen zoals hoesten of 

koorts. Er zijn weinig kinderen en jongeren die 

ademhalingsproblemen krijgen. 

Wie bang is of veel stress heeft, gaat anders 

ademen. Dat voelt net hetzelfde aan als ademtekort.  

Ben je bang? 

Ik verlies de moed, het duurt zo lang.  We moeten inderdaad al lang strenge maatregelen 

opvolgen. En we moeten dat nog even volhouden.  

Wat je al gedaan hebt, heeft al een heel verschil 

gemaakt. Mede dankzij jouw inspanningen is het 

aantal mensen dat besmet werd, ziek werd en naar 

het ziekenhuis moest, lager gebleven. Dankzij jouw 

inspanningen hebben de dokters en de 

verpleegkundigen hun werk goed kunnen doen.  

Wat helpt jou in moeilijke omstandigheden om 

opnieuw moed te krijgen? 

Ik voel mij eenzaam. Nu we zo weinig mensen mogen zien, of ze alleen 

online kunnen zien, is je eenzaam voelen heel 

normaal.  
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Wat vind jij zo fijn aan contact met je vrienden of je 

familie? Kan je dat eens heel concreet maken? Kan 

je een andere manier verzinnen om te delen wat 

jullie fijn vinden? 

Voor welke mensen kan je nu iets betekenen? Kan je 

er een paar opnoemen? Er zijn misschien wel 

mensen bij (uit de buurt) die je tot nu toe niet goed 

kende, maar voor wie je iets kan doen. Zou je dat 

leuk vinden? 

Ik zit veel te gamen/Netflix te kijken, maar dat 

ontspant mij helemaal niet meer.  

Dat horen we van veel jongeren. Ontspannen is 

normaal gezien iets leuks dat je doet na een 

inspanning!  

Wat zou jou helpen om van een game/Netflix terug 

een leuke ontspanning te maken? Hoe zou je je dag 

kunnen invullen met nog andere dingen? Kan je zelf 

dingen bedenken waarvoor je een beetje inspanning 

moet doen, zodat ontspannen opnieuw leuk wordt?  

Ik keek zo uit naar de reis van deze zomer/een 

festival en nu valt dat weg. Ik ben zo teleurgesteld.  

Ik begrijp heel goed dat je teleurgesteld bent. Een 

reis of een festival is leuk om te doen, en leuk om 

naar uit te kijken.  

Waar keek je het meest naar uit op reis/op het 

festival? Kan je daar wat meer over vertellen?  

Ik ben bang. Dit is een erg zware situatie. Ik kan begrijpen dat je 

bang bent. Kan je mij vertellen wat jou precies bang 

maakt? 

Doe je soms dingen waardoor je je minder bang gaat 

voelen? Wat werkt er goed? 

Ik zie het allemaal niet meer zitten. Het spijt mij enorm dat je je zo voelt. Het zijn 

abnormale tijden en het is niet altijd gemakkelijk. Ik 

maak me wel wat zorgen als je zegt dat je het 

allemaal niet meer ziet zitten. 

Kan je mij uitleggen wat je daarmee bedoelt? Hoe 

komt het dat je je (nu) zo voelt? Wat helpt jou 

meestal om de dag door te komen?  

Het gaat thuis niet goed. 

(Ouders) Ik wil het wel goed doen voor mijn 

kinderen, maar het lukt mij niet meer. Ik ben 

kwaad/ongeduldig/ik roep of snauw. 

Ik begrijp dat jij je zich sterk wil houden voor je 

kinderen en dat je het goed wil doen.  

Het is voor iedereen een moeilijke periode. Je staat 

zelf onder stress. Daar worden mensen prikkelbaar 

van, of ze kunnen minder goed reageren op het 

gedrag en de emoties van hun kinderen.  
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Jouw kinderen hebben zich ook moeten aanpassen 

aan een nieuwe situatie, en zijn misschien ook 

drukker, eisender of heel emotioneel. Veel ouders 

maken dat nu mee.  

Maak je je erge zorgen om hoe het nu loopt bij jou 

thuis?  

(ouders) Ik neem mij voor om het goed te doen, 

maar elke dag ontplof ik. Dat is niet normaal.  

Ik begrijp dat je het goed wil doen voor de kinderen. 

Het is wel een heel abnormale situatie waarin we nu 

leven.  

In een normale situatie kennen we onze grens, en 

weten we wanneer het ons te veel wordt. In 

stresserende situaties zitten we veel sneller bij die 

grens. We worden dus sneller dan anders boos.  

Maak jij je erge zorgen om hoe je reageert op de 

kinderen? 

Wat zou je in een andere situatie doen als je merkt 

dat je grens bereikt is? 

(ouders) Mijn kinderen doen heel vervelend, ook al 

kunnen ze met zoveel speelgoed spelen en hebben 

we een grote tuin.  

Het is fijn om te zien dat je jouw kinderen 

aanmoedigt om te spelen en buiten te komen.  

Voor kinderen is dit een heel nieuwe situatie. Ze 

moeten zich aanpassen aan een heel nieuwe routine 

in huis. Ze missen de structuur van de school. Ze 

missen vriendjes, familie en leerkrachten.  

Omdat het allemaal té anders is, gaan kinderen zich 

ook anders gedragen.  

Zijn er momenten waarop jouw kinderen het wél 

heel goed doen? Wat doe je dan?  

(ouders) Ik vind het steeds moeilijker om mijn 

kinderen te motiveren om voor school te werken.  

Dat begrijp ik. Veel ouders ondervinden dit precies 

zoals jij.  

Kinderen kijken naar het hier-en-nu en voelen vooral 

dat er dingen ‘moeten’. Ook jongeren zien niet altijd 

de zin in van schoolwerk.  

‘Moetivatie’ kan echte motivatie worden als je weet 

waarom je bepaalde taken of oefeningen maakt. De 

zin zien en concrete doelen stellen werkt daarbij. 

Waar droomt je kind van? Wat wil het later worden? 

Kan het zelf vertellen hoe de schooltaken helpen om 

die droom voor mekaar te krijgen? 

Welk doel wil je kind vandaag bereiken? Wat wil het 

straks (beter) kennen of kunnen? Kan je samen 

bedenken hoe je gaat checken of dat doel is bereikt?   
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(leerlingen) Mijn mama/papa is altijd boos. Mijn 

ouders hebben altijd ruzie.  

Deze situatie is moeilijk voor iedereen. Mensen die 

stress hebben, gaan veel sneller boos worden of 

ruzie hebben met elkaar.  

Dat is wel erg voor jou. Ben je veilig thuis? Ben je 

bang dat je mama of papa niet veilig is thuis? (Zo 

niet, betrek het CLB.)  

Zijn er ook momenten dat het goed gaat met je 

mama/papa/ouders? Hoe gaat het dan? 

Wat doe jij als er ruzie in huis is? Wat helpt jou om 

ermee om te gaan? 

(leerlingen) Ik word gek als ik nog een hele zomer 

binnen moet zitten. 

Je hebt het al goed volgehouden en dat vind ik knap. 

Het is inderdaad niet gemakkelijk om zoveel binnen 

te blijven/thuis te blijven.  

De gezondheidsexperts zijn ervan overtuigd dat we 

de zomer kunnen redden als we ons nu allemaal 

goed aan de maatregelen houden. 

Wat vind jij leuk aan de zomer? Waar geniet jij van? 

Stel dat het toch een andere zomer wordt dan 

anders, hoe zou je die leuke dingen dan toch een 

stukje kunnen doen? 

Ik vind het zo moeilijk om mijn dag te plannen. 

Schooltijd en vrije tijd lopen door elkaar.  

Het is best wel moeilijk om je dag in te plannen in 

deze abnormale omstandigheden. Ik vind het knap 

dat je dit sein geeft.  

Hoe zag een normale dag er voor jou uit voor het 

coronavirus er was? Hoe slaagde jij erin om 

schooltijd en vrije tijd op te delen? 

Welke mensen helpen jou anders om structuur in de 

dag te brengen? Kunnen zij jou nu ook helpen? 

Heb je zelf al iets geprobeerd om je dag wat meer 

structuur te geven? (notificaties op je telefoon of pc 

afzetten tijdens schooltijd, een schema afprinten en 

naast je leggen, ‘gewone’ kleren aandoen en niet in 

pyjama blijven rondlopen …) 

Wat wil je proberen? Kan ik je helpen om na te gaan 

of wat je doet ook werkt voor jou? 

 

Leidt de coronacrisis tot trauma bij kinderen? 

Waarom zegt men dat de coronacrisis een trauma 

kan opleveren bij kinderen? 

We weten uit onderzoek dat bepaalde 

gebeurtenissen (een oorlog, een ongeval, een ziekte 

…) tot een trauma kunnen leiden. Kinderen lopen 

kans op een trauma als de gebeurtenis onverwacht 

is, als ze de gebeurtenis moeten ondergaan en er 



    

  11 

zelf weinig controle over hebben, als vriendjes en 

familie wegvallen, als ze zich machteloos voelen, als 

ze in een onzekere periode komen waarin alles 

anders is en waarvan ze niet weten hoelang die gaat 

duren, als berichten in de media over de gebeurtenis 

stresserend zijn, als ze merken dat hun ouders 

machteloos zijn.  

Wat kinderen nu ervaren, heeft heel wat elementen 

die we net noemden. Het kan dus dat kinderen 

getraumatiseerd raken, maar dat is niet bij alle 

kinderen zo.  

In normale tijden overlijden er ook mensen. Waarom 

zouden kinderen daar nu van getraumatiseerd 

raken?  

Wat precies traumatiserend is, verschilt van kind tot 

kind. Misschien kan een kind nog wel vatten dat een 

grootouder overleden is, maar is het feit dat er geen 

afscheidsviering of begrafenis was het 

sleutelelement in de ervaring.  

Rituelen geven houvast. Als de gekende rituelen 

wegvallen (de overledene groeten, familie zien, een 

dienst, de koffietafel …), kan het helpen om een 

nieuw ritueel te maken.  

Bijvoorbeeld: online streaming van de begrafenis, 

een brief schrijven aan de overledene en die 

eventueel samen voorlezen. 

Gaan mijn kinderen psychische schade overhouden 

aan deze coronacrisis? 

Kinderen maken nu aangrijpende dingen mee. Toch 

zullen veel kinderen hier goed uitkomen.  

We weten bijvoorbeeld dat kinderen met een 

oorlogsverleden (vb. onze grootouders!) vaak 

opgroeien tot psychisch gezonde volwassenen, die 

hun ervaringen met de oorlog goed kunnen 

plaatsen.  

Kinderen gaan deze crisis niet vergeten, maar de 

meeste kinderen gaan er geen blijvende psychische 

schade aan overhouden.  

Moet er geen therapie of praatsessie voor kinderen 

komen, bijvoorbeeld als de scholen opnieuw 

opengaan?  

Als mensen iets meemaken dat een diepe indruk 

nalaat, is erover praten iets wat helpt om het te 

verwerken. Ook bij kinderen is dat zo.  

Geef kinderen gerust de kans om te vertellen wat ze 

graag kwijt willen, maar maak er geen (collectieve) 

therapiesessie van waarin je doorvraagt naar wat ze 

voelen of denken. Dat kan voor een aantal kinderen 

te bedreigend zijn en net averechts werken.  

Kinderen die merken dat ouders en leerkrachten 

willen luisteren als ze daar nood aan hebben, voelen 

zich goed ondersteund.  
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Vragen over beschermende maatregelen. 

Waarom hebben ze nog niet iedereen getest op 

corona? 

Ik begrijp dat je die vraag stelt.  

De testen zijn eerst gebeurd bij de mensen die zich 

ziek voelden en naar het hospitaal moesten. Daar 

moeten ze weten of iemand besmet is.  

Kwetsbare mensen die in een rust- en een 

verzorgingstehuis of een andere voorziening zitten, 

zijn de volgenden die aan de beurt zijn, want het is 

belangrijk om de zieke mensen niet met de gezonde 

mensen in contact te brengen.  

De testen die er zijn, worden nu voor al die mensen 

gebruikt. 

Wie zich gezond voelt is nog niet getest. Wie zich 

ziek voelde maar nog sterk genoeg was om thuis 

beter te worden, is nog niet getest.  

Mensen die niet getest zijn, moeten vaak hun 

handen wassen, afstand houden van anderen en 

thuisblijven als ze zich ziek voelen.  

Moeten ze ons allemaal testen voor we terug naar 

school, naar onze vrienden of naar onze grootouders 

mogen?  

Veel mensen zouden zich veiliger voelen als ze 

getest zijn. Op dit moment hebben we niet genoeg 

testen voor iedereen in het land. We zouden dus 

heel lang moeten wachten om het resultaat bij 

iedereen te kennen.  

De gezondheidsexperts beslissen bij wie het nuttig is 

om een test te doen en zullen ook advies geven over 

wanneer we weer naar school kunnen, wanneer we 

familie en vrienden weer mogen zien. Ze zullen ook 

zeggen hoe we dat dan aanpakken.  

Vaak de handen wassen en thuisblijven als je ziek 

bent, gaan we blijven doen. Dan geven we het virus 

minder snel door aan anderen.  

Moeten we een mondmasker dragen als we terug 

naar school gaan? 

Als de gezondheidsexperts zeggen dat we een 

masker moeten dragen, dan gaan we dat ook doen.  

Of we dat op school zullen moeten doen en met 

welke soort mondmaskers, is vandaag nog niet 

duidelijk.  

Wat we zéker gaan doen, is vaak de handen wassen. 

Dat helpt om het virus dood te maken.  

Waarom mogen kinderen naar (de opvang op) 

school en niet naar hun eigen oma of opa? 

Op dit moment is het belangrijk om de contacten 

tussen jonge kinderen en oudere mensen nog te 

beperken. Kinderen kunnen van elkaar het virus 

overnemen zonder er veel last van te hebben. Als ze 
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het virus overbrengen op opa of oma, is de kans dat 

die grootouder er erg ziek van wordt groter.  

Ik begrijp heel goed dat dit voor de kinderen, voor 

jou en voor de grootouders heel onprettig is.  

Ze zeggen dat kinderen weinig last hebben van 

corona, maar er is ook in Vlaanderen wel een kind 

aan doodgegaan. Ik ben bang om naar school te 

gaan/mijn kind naar school te sturen.  

Ik snap dat je daar heel bezorgd over bent. 

We zien in alle landen dat kinderen en jongeren 

minder ziek worden van het virus, en snel herstellen 

als ze toch ziek zijn.  

Het nieuws dat er toch een kind was overleden, 

kwam heel hard aan bij iedereen. 

De dokters zeggen dat ze nog niet weten waarom 

een paar kinderen toch stierven van het virus. Ze zijn 

daar eerlijk in. 

Maar het is dus heel uitzonderlijk dat kinderen heel 

ziek worden of doodgaan.   

Is binnen een paar maanden alles weer normaal? Is 

corona dan weg? 

Dit virus gaat nog een hele tijd blijven. Wat we nu 

doen, is het virus zo weinig mogelijk speelruimte 

geven. We zorgen ervoor dat het niet meer van de 

ene mens naar de andere kan. Zo krijgen we alles 

onder controle.  

Later zullen er nog af en toe mensen van ziek 

worden, maar dan kunnen de dokters en de 

ziekenhuizen dat zeker goed opvangen.  

We zullen dus nog een tijdje in een abnormale 

situatie blijven. Maar stap per stap gaat het leven 

ook weer normaal worden.  

 

Gezondheidszorg en coronamaatregelen. 

Op het CLB willen ze mijn kind nu vaccineren. Gaat 

de weerstand van mijn kind dan niet minder zijn? 

(noot: de vaccinaties door CLB zullen in de loop van 

de volgende weken weer starten) 

Op het CLB gaan ze inderdaad weer leerlingen 

vaccineren. Kind & Gezin doet dat ook bij de baby’s.  

De vaccins zorgen ervoor dat het immuunsysteem 

van je kind de ziekte waartegen het vaccin werkt 

herkent en antistoffen maakt. Dat zorgt ervoor dat je 

kind niet ziek wordt als het ooit besmet raakt. 

Kinderen zijn niet kwetsbaarder na een vaccinatie.  

We vinden het belangrijk dat je kind beschermd is 

tegen ziekten die voor kinderen erge gevolgen 

kunnen hebben.  

Als je wil, kan je je twijfels zeker bespreken met de 

arts of de verpleegkundige van je CLB.  
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Is het wel veilig om mijn kind op het CLB/op school 

te laten vaccineren? 

De CLB’s zorgen ervoor dat je kind op een veilige 

manier wordt gevaccineerd. De CLB-medewerkers 

die dit doen, zijn artsen en verpleegkundigen.  

Ze zorgen voor beschermend materiaal en een heel 

goede hygiëne.  

Waarom worden mensen zo ziek van corona? Sommige mensen worden inderdaad heel ziek van 

het virus. Dat zijn er gelukkig niet zo heel veel.  

Bij mensen die heel erg ziek worden, is het 

immuunsysteem in de war geraakt. Het blijft maar 

stoffen maken om het virus te bestrijden, ook al is 

het virus al weg. Je krijgt dan een ontsteking in je 

longen, dus een ‘longontsteking’. Waarom dat zo 

gebeurt bij sommige mensen en bij andere mensen 

niet, weten de wetenschappers nog niet.  

(voor 14+) Wil je er graag meer over weten? In het 

YouTubefilmpje van ‘Wat Zegt De Wetenschap’ en in 

dit filmpje van de VRT wordt stap voor stap uitgelegd 

waarom sommige mensen zo ziek worden van 

corona.  

Gaan we nu allemaal corona krijgen en ziek worden? Neen, we gaan niet allemaal ziek worden.  

Sommige mensen worden besmet en merken het 

niet eens, ze worden er niet ziek van.  

Andere mensen worden besmet, worden ziek en 

genezen weer.  

Mensen die het virus hebben gehad, zijn ‘immuun’: 

zij hebben het virus overwonnen. Zij geven het ook 

niet meer aan iemand anders door. Die immuniteit 

duurt niet voor altijd, maar toch voor een paar 

maanden.  

Later zal er ook een vaccin komen waarmee je je kan 

beschermen.  

Als 60 tot 70 procent van de mensen of genezen zijn 

of gevaccineerd zijn, heeft dit coronavirus nog heel 

weinig kans om zich te verspreiden.  

 

Inspiratiebronnen  
Moet ik bang zijn van het Corona virus?: een boekje door traumapsychologen voor ouders en leerkrachten. 

Illustrator Chris Vosters toont met het corona aapje waarom kinderen en grootouders elkaar best even niet 

zien.  

Hallo ik ben Corona. De Wegwijzer (een praktijk gespecialiseerd in traumaverwerking) legt uit wat het 

coronavirus doet in een taal die kinderen begrijpen. Je vindt in dit boekje tips rond emotionele verwerking.  

https://www.youtube.com/watch?v=wzI_SKNF6YI
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/23/hoe-het-coronavirus-ons-kan-doden/
https://dewegwijzer.org/moet-ik-bang-zijn-van-het-corona-virus-gids-voor-ouders-en-leerkrachten/
https://www.youtube.com/watch?v=bwHPft-DCr0
https://dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/
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Het Rode Kruis geeft tips over het omgaan met stress in tijden van corona.  

Trauma- en cultuursensitief werken in de klas is een publicatie van de CLB-netten en het Departement 

Onderwijs en Vorming.  

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens geeft tips over hoe je bij de heropstart aandacht kan geven aan het 

welbevinden van kinderen en jongeren in een artikel van Klasse. Therapeute Leentje Vervoort duidt in dit 

Klasseartikel waarom je beter niet te uitgebreid ingaat op angst en trauma in gesprekken met leerlingen. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzamelde heel wat tips en ideeën om leerlingen te ondersteunen rond 

psychosociaal welzijn. 

Wat zegt de wetenschap? Betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde uitleg in mensentaal vind je bij de 

Universiteit van Vlaanderen en de Universiteit van Nederland. 

Voor zorgverleners in ziekenhuizen en instellingen werd een communicatieleidraad opgesteld door LEIF.  

https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Trauma%20en%20cultuursensitief%20werken%20bij%20leerlingen%20met%20een%20vluchtverhaal%20en%20anderen_31012020.pdf
https://www.klasse.be/220641/peter-adriaenssens-corona-onderwijs/?fbclid=IwAR0FKDYZ-d5hXkzIzv3Usjmc38HigvoA-OwRa6Me0PaNp9Yqcf4YUsbvNW0#.XqHKTNHgH90.facebook
https://www.klasse.be/221053/angst-en-onzekerheid-praat-over-corona-met-je-leerlingen/
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/psychosociaal%20welzijn
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/psychosociaal%20welzijn
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/
https://universiteitvannederland.nl/
https://www.leif.be/data/COVID-19-Communicatieleidraad-voor-zorgverleners-naar-patienten-en-naasten.pdf
https://leif.be/home/

