
ceptoren er zijn en hoe ern-
stiger de ziekte kan verlo-
pen. Daarom zien we, áls we
horen over een slechte af-
loop bij kinde-
ren, dit eerder
bij tieners dan
jonge kinderen.
Dat was ook bij
sars zo; daar
werden kinderen op dezelf-
de manier ’gespaard’.” 

Er is in ons land bij kinde-
ren onder de 19 jaar 156 keer
een coronabesmetting ge-

constateerd. Daarvan zijn er
42 in het ziekenhuis opge-
nomen (geweest). Rake:
„Van die 42 waren er 25 tus-

sen de 0-4 jaar. Veel ’jonkies’
in verhouding dus. Maar
dan ging het om niet hele
zieke baby’s en peuters.
Meestal zijn ze voor de ze-

kerheid even opgenomen in
het ziekenhuis ter observa-
tie. Slechts een enkele keer
is wat sondevoeding of zuur-

stof gegeven.”
Ook zwangere
vrouwen kun-
nen het virus
krijgen. Inmid-
dels zijn 60

zwangere vrouwen besmet
geraakt, daarvan zijn er 13
opgenomen (geweest) in het
ziekenhuis, blijkt uit cijfers
van het RIVM.

Rake vervolgt: „Bij de
meeste kinderen met coro-
na is sprake van een korte
periode van klachten en
daarna zijn ze beter. Bij tie-
ners kan het toch ernstig
aangrijpen. Juist ook bij ver-
der kerngezonde kinderen;
er zijn 15 tieners opgeno-
men (geweest). Er is reden
tot ongerustheid als je kind
kortademig is, blijft braken
of suf wordt. Dan moet ze-
ker medische hulp worden
gezocht.”

Deze cijfers tot nu toe to-
nen volgens Rake aan dat er
niet iets is om je ongerust
over te maken als ouder. „De
trampolines die nu massaal
worden gekocht voor de kin-
deren, zullen voor meer zie-
kenhuisbezoeken van kin-
deren zorgen dan het coro-
navirus.”

Kwetsbare groep
Ouderen zijn nog steeds

de meest kwetsbare groep.
Bij hen is sprake van de
hoogste mortaliteit. De
meeste mensen die worden
opgenomen in het zieken-
huis zijn tussen 70 en 74 jaar
oud. De meeste mensen die
uiteindelijk overlijden aan
de gevolgen van het virus
zijn tussen de 80 en 84 jaar
oud. Inmiddels zijn dat er
302.

Daarnaast blijkt uit de cij-
fers van het RIVM dat even-
veel mannen als vrouwen
besmet zijn geraakt met het
virus, maar dat er in verhou-
ding meer mannen dan
vrouwen zijn opgenomen in
het ziekenhuis of zelfs zijn
te komen overlijden. Bij
meer dan de helft van de zie-
kenhuisopnames en ook de
sterfte is er sprake van on-
derliggende aandoeningen.
Daarbij voeren de hartpati-
enten de boventoon.

’TIENERS VATBAARDER
DAN JONGE KINDEREN’
Arts: ’Hoe ouder je wordt, hoe ernstiger de ziekte kan verlopen’

Een herkenbaar beeld voor veel
ouders; tieners hangend op de
bank met hun telefoon.
FOTO 123RF

door Arianne Mantel

GRONINGEN • Langzaam
druppelen berichten bin-
nen dat ook kinderen, al
zijn het er niet veel, ster-
ven aan het coronavirus
(Covid-19). Een 12-jarig
meisje in België, een 14-
jarige jongen uit Portugal
en een 16-jarig meisje uit
Frankrijk. „Er zijn helaas
af en toe tieners met een
heel ernstig beloop”, licht
kinderarts Jan Peter Rake
van het Universitair Me-
disch Centrum Groningen
en KinderThuisZorg toe.

Uit de gegevens van
Worldometer blijkt dat 0,2%
van de dodelijke slachtof-
fers jongeren onder de 19
jaar zijn. Momenteel is van
41.000 mensen bekend dat
ze zijn gestorven met het vi-
rus onder de leden. Statis-
tisch zou dat betekenen dat
er 82 kinderen onder de 19
jaar zijn gestorven; in Ne-
derland is (nog) geen kind
overleden aan het virus.

Bezorgd
De kinderarts: „Ouders

zijn bezorgd over hun peu-
ter of kleuter, maar kunnen
dat misschien beter zijn
over hun tiener. We denken
dat dit virus jonge kinderen
onder andere minder ziek
kan maken omdat hun long-
cellen de ACE2 receptoren
missen waardoor het Co-
vid-19-virus hen minder in-
fecteert. Hoe ouder je
wordt, hoe meer van die re-

Inmiddels 60 zwangere
vrouwen besmet geraakt


