
Het is prima om te zeggen “We 
weten het niet, maar we werken 

eraan"; of "We weten het niet, 
maar we denken…". Gebruik dit 

als een kans om iets nieuws 
te leren met je kind!

Je hoeft niet alle 
antwoorden te hebben

Helden geen 
pestkoppen

Er gaan veel verhalen rond

Sommigen zijn misschien niet waar. Gebruik betrouwbare sites: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

en 
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

van de WHO en UNICEF.

Kijk en vraag of je kind zich goed voelt. Herinner 
hen eraan dat je om ze geeft en dat ze altijd met je 
kunnen praten. Doe dan samen iets leuks!

Eindig goed

Praten over COVID-196 COVID-19 OUDERSCHAP

Wees bereid om te praten. Je kinderen zullen al iets gehoord hebben. Stil blijven en geheimen houden beschermt onze 
kinderen niet. Eerlijkheid en openheid wel. Houd in gedachten hoeveel ze zullen begrijpen. Jij kent ze het beste!

Wees open en luister
Laat je kind vrijuit spreken. Stel ze open vragen 
en ontdek hoeveel ze al weten. 

Wees eerlijk
Beantwoord de vragen van je kind altijd eerlijk. 
Houd in gedachten hoe oud je kind is en hoeveel 
ze kunnen begrijpen. 

Wees ondersteunend
Je kind is misschien bang of in de war. Geef je 
kinderen de ruimte om te vertellen hoe ze zich 
voelen en laat ze weten dat je er voor hen bent.
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Klik hier voor meer informatie: 

Leg uit dat COVID-19 niets te maken heeft met 
hoe iemand eruitziet, waar iemand vandaan komt 

of welke taal iemand spreekt. Vertel je kind dat 
we mee kunnen leven met de mensen die ziek 

zijn en met degenen die voor hen zorgen.

Zoek naar verhalen van mensen 
die werken om de uitbraak te stoppen en 
die zorgen voor de mensen die ziek zijn. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



