
ZGT, uw vertrouwde ziekenhuis in Almelo en Hengelo

IRIS
Bereidt zich 
voor op een 
operatie



Iris moet naar 
het ziekenhuis. 
Op weg naar de 
kinderafdeling.



Op de borden staat 
waar je heen moet.



Bij de secretaresse 
van de 
kinderafdeling zeg 
je dat je er bent. 





De verpleegkundige komt je in 
de wachtruimte ophalen voor het 
opnamegesprek.



De verpleegkundige 
controleert jouw 
gegevens.



Je mag in bed gaan 
liggen. Jouw temperatuur 
wordt ook gemeten.



Dan ga je met je bed 
in de lift naar de 
operatiekamer!



In de voorbereidingsruimte 
krijgt je vader of moeder  een 
speciaal pak aan!

Je hebt nog even tijd om 
een spelletje te doen. In de 
voorbereidingsruimte krijg je 
evt. medicijnen tegen de pijn na 
de operatie. Dan word je naar de 
operatiekamer gereden.  







In de operatiekamer stap je over 
naar het operatiebed. Je hartslag 
wordt  gemeten met behulp van 
plakkers op je borst.



Je krijgt een 
saturatiemeter om je 
vinger om je zuurstof te 
meten.



En een band om je 
arm, om je bloeddruk 
te meten.



Tijd om te gaan slapen. 
Ga je slapen met een 
prikje? Dan wordt de 
verdovingszalf op je hand 
verwijderd.



De prik in je hand.



Via het infuus krijg je nu 
het slaapmiddel.



Ga je slapen met behulp van een kapje? Dan krijg je een kapje op je 

mond. Als je hier goed in/uit ademt val je in slaap.



Je vader of moeder blijft bij je 
totdat je slaapt.



Je vader of moeder wacht tot de 
operatie klaar is. 

Jij ligt op de uitslaapkamer, je  
vader of moeder komt er aan.





In de uitslaapkamer word je 
nog door de verpleegkundige 
in de gaten gehouden. 
Je vader of moeder mag dan 
bij jou zijn.

Als het goed met je gaat ga je 
terug naar de kinderafdeling.



Je krijgt een beker 
drinken op de 
afdeling. En je mag  
je eigen kleren 
weer aan!





De verpleegkundige 
geeft aan wanneer je 
naar huis mag. Je krijgt 
ontslagpapieren mee 
naar huis.



De verpleegkundige geeft 
je dan nog een hand.



Zilvermeeuw 1, Almelo

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

0546 69 36 93

zgt.nl

Doei Iris!

Kijk op zgt.nl/kinderen voor kleurplaten 

en de kijkdoos van Edje & Babetje, het 

ziekenhuis woordenboek en natuurlijk voor 

meer informatie.

Dit is een uitgave van:
KNO, kinderdagopname 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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