GASTROINTESTINALE, HEPATOLOGISCHE
EN NUTRITIONELE AANDOENINGEN BIJ
KINDEREN TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE:
AANBEVELINGEN VOOR DE OUDERS
ESPGHAN erkent de ernst van de COVID-19 pandemie en de ongerustheid dat dit veroorzaakt wat betreft de gezondheid
en het welzijn van uw kind. Onze experten willen alle ouders helpen en geruststellen met behulp van de volgende
aanbevelingen in geval van gastrointestinale, hepatologische en nutritionele aandoeningen tijdens de COVID-19
pandemie.

Risico’s voor kinderen met een gastrointestinale, hepatologische of nutritionele aandoening
aandoenaandoeniques
en casis d’affection
intestinale,
hépatique
ou nutritionnelle :
• De impact van COVID-19
meestal mild
bij de meeste
kinderen.
•

Deze aandoeningen verhogen meestal niet het risico of impact van COVID-19 bij de meeste kinderen.

•

Het risico verbonden aan het laattijdig diagnostiseren of behandelen van een aandoening zijn meestal
belangrijker dan het risico verbonden met COVID-19 bij de meeste kinderen.

Vraag om medische hulp

médicale
• Virtuele: consultaties met de geneesheer/specialist van uw kind moeten in de mate van het mogelijke
•

worden georganiseerd om blootstelling aan het virus en een eventuele infectie te vermijden.
Wanneer een consultatie in levende lijve noodzakelijk is, dient u ervoor te zorgen dat u de nationale
richtlijnen volgt wat betreft preventie van COVID-19.

Mijn kind is gekend met een
gastrointestinale, hepatologische
of nutritionele aandoening:

U moet onmiddellijk met uw kind naar uw
kinderarts of naar het ziekenhuis gaan als er
één van de volgende symptomen aanwezig
zijn:

Consulteer verder uw kinderarts
om de nodige zorgen en/of
behandelen van opstoten van de
ziekte te bespreken.

•

Bloed braken of bloed in de stoelgang

•

Aanhoudende/plotse hevige buikpijn.

•

Ernstig en onverklaarbaar braken en diarrhee.

Indien uw kind een nazicht of
behandeling krijgt of moet
krijgen, moet dit gewoon worden
verder gezet tenzij uw kinderarts
dit afraadt. Dit omvat, maar is niet
beperkt tot, endoscopieën,
medicamenten die het
immuunsysteem onderdrukken,
en andere behandelingen van IBD.

•

Geelzucht

•

Onopzettelijke vermagering

•

Zeer donkere of zwarte stoelgang

•

Donkere urines en/of ontkleurde stoelgang

•

Belangrijke moeheid/slaperigheid

•

Opgeblazen/opgezette buik

•

Moeilijkheden/pijn bij het slikken

•

Koorts/griepachtige symptomen

Om de best mogelijke zorg voor uw kind te verzekeren, is het belangrijk om
alert te blijven en om de nationale richtlijnen te volgen tijdens deze COVID-19
pandemie.
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