
HUGO
laat zijn amandelen 
verwijderen en/of 
krijgt buisjes 
in zijn oren. 



De dokter zegt dat je 
amandelen ziek zijn en 
dat ze eruit moeten of 
dat er buisjes in je oren 
moeten zodat je beter 
kunt gaan horen.

Daarom moet je 
een dagje naar het 
ziekenhuis komen.





Op de dag dat je naar het 
ziekenhuis gaat, mag je thuis 
niets eten en drinken. In het 
ziekenhuis loop je met mama 
of papa door de gang naar 
de dagopname.

Bij de dagopname zeg je 
tegen de mevrouw achter 
de balie dat je er bent.

Met mama of papa wacht 
je in de wachtkamer. 
Je mag dan even spelen.



Dan komt de 
verpleegkundige. 

Van haar krijg je een 
armbandje waar je 

naam op staat.





Daarna word je, samen 
met mama of papa, naar 
een kleedhokje gebracht. 

Je mag je gewone kleren 
aanhouden. Alleen je jas 
en schoenen moeten uit.

Soms krijg je een soort 
theedoek om je nek.



Daarna ga je naar 
de behandelkamer. 
Je mag dan op 
een soort tafel 
liggen of op een 
stoel zitten. 



Dan houdt de slaapdokter een kapje 
voor je neus en mond. Als je daarin 
ademhaalt, val je in slaap. Mama of 
papa blijft bij je totdat je slaapt.

Als je op de stoel zit 
krijg je een soort 
gordel om je buik, 
net als in de auto. 
Dan kun je niet 
van de stoel vallen.



Als je weer wakker wordt, 
is mama of papa alweer bij je. 
Je ligt samen met andere 
kinderen in een grote kamer. 
Soms kan het zijn dat je een 
beetje misselijk of duizelig 
bent en moet spugen.



Als je keelamandelen 
eruit zijn gehaald dan 
word je wakker met 
een naaldje in je hand. 

Hier voel je niets van. 
Dit blijft zitten totdat 
je naar huis gaat. 



Je keel doet wel een 
beetje pijn en daarom 
moet je goed drinken 
of ijsjes eten.

Als je zin hebt mag 
je ook spelen of 
een filmpje kijken.





Voordat je naar 
huis mag, komt 
de dokter nog 
even bij je langs. 
De dokter vraagt 
hoe het met 
je gaat. 



Omdat je zo flink bent 
geweest krijg je een 
diploma en soms een 
verrassing. Daarna ga 
je lekker naar huis.
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