
ROOS
Bereidt zich 
voor op een 
operatie

Dit boek in eigendom van ZGT 

en blijft op de afdeling!



De dokter heeft je verteld 

dat je geopereerd moet 

worden. Hiervoor moet je 

naar het ziekenhuis.
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Op weg naar de 

kinderafdeling.
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Als je op de afdeling 

komt ontvangt de 

verpleegkundige jullie.

De verpleegkundige controleert jouw 

gegevens. Vlak voor de operatie krijg 

je een operatiejasje aan.
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Meestal 

wordt er 

een pleister 

geplakt.

Ook krijg je een 

polsbandje met 

je naam erop.
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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.
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Daarna rijd je met het bed over de gang. 

Je vader, moeder of verzorger mag ook mee.
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In de voorbereidingsruimte krijgt je vader, 

moeder of verzorger een speciaal pak aan.

Verschillende mensen 

komen kennismaken.
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De dokter doet een lampje om je 

vinger. Dit heet een saturatie meter 

en die meet de zuurstof in je bloed. 
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Daarna doet de dokter plakkertjes 

op je borst en op je zij. Deze houden 

jouw hartslag goed in de gaten.
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Ook krijg je een band om je arm 

om de bloeddruk te meten.

11



Vanuit de voorbereidingsruimte wordt je 

in bed naar de operatiekamer gereden.
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In de operatiekamer is genoeg te zien. 

Er zijn meerdere mensen om jou te helpen. 

In de operatiekamer moet je overstappen 

op een operatiebed.
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Ga je slapen met een kapje? 

Dan krijg je via het kapje een 

slaapmiddel van de slaapdokter.
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Ga je slapen met een infuus? 

Dan haalt de dokter de 

toverpleister van je hand af.
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Daarna wordt er een 

infuus aangelegd.
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Via het infuus 

krijg je nu het 

slaapmiddel. 

Soms krijg je nog 

een kapje op met 

extra zuurstof.
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Je vader, moeder of verzorger blijft bij 

je tot je slaapt. Daarna gaat de dokter 

opereren. Jij merkt daar niks van.
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Als de dokter klaar is met opereren wordt je in bed naar de uitslaapkamer 

gereden. Daar ben je nooit alleen. Je vader, moeder of verzorger mag 

direct bij je als je weer wakker bent.

Als de operatie klaar is ga je naar de uitslaapkamer. 

Je vader of moeder (of verzorger) komt direct bij 

je als je weer wakker bent.
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Als je wakker wordt zit 

er een pleister op je 

hand. Hier zit soms een 

slangetje met een dopje 

aan. Hier voel je niets van.

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.
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De verpleegkundige geeft aan wanneer je weer 

naar huis mag. Je krijgt papieren mee naar huis.
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Doei Roos!

Dit boek is eigendom van ZGT 

en blijft op de afdeling. 

Het is niet de bedoeling 

dit boek mee te nemen.

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