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Geachte ouder/verzorger 

 

Er is nog veel onduidelijk omtrent de ernst van de Covid-19 epidemie, maar het aantal 

besmettingen neemt snel toe en daarmee ook de zorgen over de eventuele gevolgen.  

 

De nieuwe variant van het corona virus lijkt qua ziektebeeld goed te vergelijken met een 
ernstige griep. Dat houdt in dat de symptomen passen bij een luchtweginfectie met een 

breed klinisch spectrum van asymptomatische dragerschap (dus: wel geïnfecteerd, maar niet 
ziek) tot een ernstige longontsteking met noodzaak tot beademing.  

 

Er is op dit moment geen goede informatie over het specifieke risico van patiënten met 

afweer onderdrukkende medicatie zoals die gegeven worden aan patiënten met een 
nefrotisch syndroom, chronische ontsteking van de filterlichaampjes (glomerulonefritis) en 

een atypische HUS. Uit voorzorg, gaan wij er echter van uit dat ook zij een verhoogd risico 
hebben op een ernstiger beloop van deze infectie.  

 

Daarom hebben de gezamenlijke afdelingen van het UZ Leuven besloten om deze 

patiënten groep best preventief thuis te houden om zo te voorkomen dat zij in 
contact komen met het virus (zie begeleidende brief). Bespreek dit echter met de 
school/opvang, zodat zij op de hoogte zijn van de precieze reden van afwezigheid, en 

informeer of er mogelijkheden zijn voor thuisonderwijs.  

 

Mocht uw zoon/dochter toch ziek worden (koorts/hoesten), kom dan niet direct naar het 
ziekenhuis maar overleg eerst telefonisch met ons over de verder te nemen stappen.  

 

Routine poliklinische controles mogen voorlopig gewoon doorgaan.  

 

Probeer ook zelf (en andere gezinsleden) niet-noodzakelijke contacten met 

grotere groepen of zieke mensen te vermijden. Mocht er toch iemand anders uit het 
gezin ziek worden, probeer dan deze persoon zo veel mogelijk af te schermen van de rest 

van het gezin en zoek contact met de huisarts. 

 

 

 

 

 

Wij hopen natuurlijk dat het allemaal mee zal vallen en bij algemene vragen verwijzen wij 

primair naar de verschillende kanalen van de overheid. In het geval van medische klachten 
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 kunt u ons natuurlijk direct contacteren.  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 
 

 

Prof. Dr. Noël Knops 

 

 Mede namens Prof. Dr. Elena Levtchenko.  

 

Contactnummer:  

Overdag: 016/343822 

Avond/nacht: 016/340662 

 

 


