
Hallo! Ik ben Lennert en ik ga jullie 
vertellen over het ziekenhuis.

En ik ben Vonk. Ik woon in het ziekenhuis 
en weet alles over de operatiekamer.



Hier ben ik met mijn mama op 
weg naar het ziekenhuis want 
ik moet een operatie krijgen.

Als je een operatie moet krijgen, mag je 
niets hebben gegeten of gedronken.



We melden ons aan op 
de kinderafdeling.

Dit is de wachtzaal van 
de kinderafdeling.

Een ziekenhuismedewerker 
komt ons hier halen.



Ik krijg een bed op wielen.



Met mijn kleren mag ik 
niet in de operatiekamer.



Ik krijg een schortje. M’n 
onderbroek blijft aan.



Ik krijg een armband 
met mijn naam op.



Hier wordt mijn bloeddruk gemeten.

Hiervoor moet je alleen stil blijven 
zitten. Het is net een zwembandje 

dat wordt opgeblazen.



De verpleegkundige 
overloopt allerlei vragen 
die mama heeft ingevuld.

Als het mijn beurt is, komt 
een ziekenhuismedewerker 

ons halen. Ze heeft nog 
een schort voor mama en 

sloefen voor mij bij.



Hier rijden we met mijn bed naar 
de lift want de operatiekamer 

is op de derde verdieping. Mijn 
knu� el mag mee.

Het bed past juist in de lift.



Hier woon ik! Stap maar uit je bed.

Als we boven zijn aangekomen, brengen 
we een bezoekje aan de Vonkkamer.



Hallo! Ik ben Vonk. Ik weet 
alles van de operatiekamer.



Mama wordt klaargemaakt om mee 
te gaan naar de operatiekamer.

Een overschort en muts, 
de handen ontsmetten 

en mama is klaar.



Tijdens het wachten in de 
Vonkkamer krijg je uitleg 

over de operatiekamer.

Ik krijg drie plakkers op mijn borst.



In de operatiekamer worden 
er aan die drie plakkers 

draadjes gehangen.



Ik oefen op Vonk met de draadjes.

Op mijn vinger komt 
precies een wasknijper. Dat 
wil ik eens testen bij mama.



De slaapdokter (anesthesist) 
doet je in slaap.

Als je jonger bent dan 8 jaar 
gebeurt dit met een masker.

Hier krijg ik een masker op 
m’n neus en mond.



Ben je 8 jaar of ouder, 
dan gebeurt dit meestal 

met een prikje.

Met dit � jn naaldje krijg ik 
een prikje in m’n ader.



Men wijst de weg naar de operatiekamer.

In de operatiekamer is een slaapdokter 
(anesthesist), een operatieverpleegkundige 

en de dokter die jou gaat opereren.

Hier ben ik op weg naar 
de operatiekamer.



In de operatiekamer 
dragen ze groene of 

blauwe kleren.

De operatieverpleegkundige 
overloopt een vragenlijst.



In de operatiekamer zijn er grote lampen.

Dit is de “slaapmachine”.



Mama helpt mij op 
de operatietafel.



Nu kan de slaapdokter (anesthesist) 
jouw hartslag en ademhaling 

volgen als je slaapt.

De draadjes worden aan m’n 
plakkers gehangen en de knijper 

wordt op m’n vinger geplaatst.



De slaapdokter (anesthesist) 
doet je in slaap.

Als je jonger bent dan 8 jaar 
gebeurt dit met een masker.

Het masker wordt op 
m’n neus en mond 

gezet. Ik val in slaap.



Ben je 8 jaar of ouder, 
dan gebeurt dit meestal 

met een prikje.

De slaapmedicatie wordt 
ingespoten in m’n ader. 



Als ik slaap, wacht 
mama in de gang.



Als de operatie klaar is, moet ik 
nog even in de ontwaakkamer. 

Mama is dan terug bij mij.

Als ik wakker ben, rijden we terug naar 
mijn kamer op de kinderafdeling.



Na de operatie ben je moe. Je kan 
nog wat slapen, TV kijken, een 

boek lezen ...

Mijn operatie is gedaan, 
maar ik moet nog rusten.



Mama krijgt nog 
informatie over het 

verdere verloop.

Mijn kleren mogen terug aan.



Hoelang je in het ziekenhuis 
moet blijven, hangt af van de 

operatie. 

Dag verpleegster!



Heb je nog vragen? Ik weet alles 
van de operatiekamer.

Dag kindje! Nu is het 
jouw beurt. Veel succes!


