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Samen met je vader 
of moeder ga je 
daarom naar de 

polikliniek van het 
ziekenhuis.

De dokter heeft 
je verteld dat je 
geopereerd moet 
worden. Hiervoor 
moet je naar het 
ziekenhuis.



Het is best spannend als je naar 
het ziekenhuis moet, alles is er 
anders dan thuis. 



In de speelkamer kun je 
tijdens het wachten even 
spelen. Je mag er ook 
speelgoed lenen.





Op de afdeling werken veel verschillende 
mensen. De verpleegkundigen kun je 
herkennen aan hun witte kleren.



In het ziekenhuis krijgt 
iedere patiënt een bed 
op wielen. Soms krijg 
je een eigen kamer en 
soms lig je met meer 
kinderen op een kamer!



Daarna rijd je met het 
bed over de gang. Je 
vader of moeder mag ook 
mee.



In deze kamer krijgt je 
vader of moeder ook 
speciale kleren aan! Dan 
mag hij/zij mee naar de 
operatiekamer.

Ook hier lopen weer 
allemaal verschillende 
mensen, die even komen 
kennismaken.



Vanuit de holding, dat is een 
soort wachtkamer, rijd je met je 
bed naar de operatiekamer!

In de operatiekamer is veel te 
zien, veel mensen, een grote 
lamp en veel apparaten. Alle 
mensen hebben pakken aan en 
mutsen op. In de operatiekamer 
moet je ook overstappen op een 
ander bed. 



De dokter doet een knijper om 
je vinger. Dit heet een saturatie 

meter en die meet de zuurstof 
in je bloed. 





Daarna doet hij plakkertjes op je 
borst en op je zij.  Deze houden 
jouw hartslag goed in de gaten.
Ga je slapen met een kapje? 
Dan pakt de dokter daarna een 
slaapkapje. Als je hier goed in 
ademt, val je snel in slaap.



Uit het kapje komt een 
slaapluchtje, dat ruikt een 
beetje raar.





Ga je slapen met een 
prikje? Dan haalt de  
dokter de toverpleister 
van je hand af.



En daarna doet hij een band 
om je arm. Deze kan een beetje 
strak zitten. Dat is nodig om 
het infuus te kunnen prikken.



Daarna wordt er een 
infuus aangelegd. 
De dokter geeft je 
dan een prikje.



Dan krijg je de prik. Het is een prik met 
een soort dopje eraan. De slaapdokter 
plakt het dopje even vast, het naaldje 
is dan alweer weg. In deze spuit zit de 
slaapstof waardoor je snel in slaap valt.



Nu gaat de dokter opereren. 
Jij merkt daar niks van.

Als de dokter klaar is met 
opereren, brengt hij je naar 
de uitslaapkamer. Daar ben 
je nooit alleen en je vader of 
moeder komt direct bij je als 
je weer wakker bent.



Ook krijg je 
een knuffel omdat je die 

zeker hebt verdient. 





Als alles goed met je gaat mag je weer terug naar de 
afdeling. Hier krijg je een beker drinken. 
De verpleegkundige kijkt of alles goed met je gaat. 
Je infuus mag er ook weer uit.



Als alles goed met je gaat mag 
je weer naar huis!



De verpleegkundige geeft je dan 
nog een hand.



Geerdinksweg 141, Hengelo

Postbus 546, 7550 AM Hengelo

074 290 59 05

zgt.nl

Doei Roos!

Kijk op zgt.nl/kinderen voor kleurplaten 

en de kijkdoos van Edje & Babetje, het 

ziekenhuis woordenboek en natuurlijk voor 

meer informatie.
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Kinderafdeling en bureau communicatie.

De gegevens in deze uitgave zijn met grote 
zorgvuldigheid verzameld. Aan deze uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend.
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