
Een dag naar het ziekenhuis
Meisjes



Voorwoord

Van harte welkom op de kinderafdeling van het          
Sint-Andriesziekenhuis.

De opname van uw kind op de kinderafdeling is voor u en uw gezin een 
ingrijpende gebeurtenis.

Met deze folder willen wij u graag informeren 
over de werking van onze kinderafdeling. 
Indien u na het lezen nog vragen hebt, stel die dan gerust aan de arts of 
verpleegkundige.

We wensen u en uw kind een zo aangenaam mogelijk verblijf toe.

Wendy Bouckaert      Dr Kristien De Jaeger
Hoofdverpleegkundige         Diensthoofd



Dit is Olivia.
Zij wordt geopereerd in het ziekenhuis.
Ga je mee?



Olivia komt met haar mama naar het ziekenhuis.
Zij heeft haar lievelingsknuffel mee.



Olivia en haar mama melden zich aan bij de receptie.
Olivia krijgt een armbandje met haar naam en 
geboortedatum op.



De verpleegkundige begroet Olivia en haar mama.



Het armbandje wordt door de verpleegkundige 
gecontroleerd.



Op de kamer staat een bed voor Olivia klaar. 
Zij legt zijn knuffel op bed.
Olivia mag haar naam op het bordje op het bed schrijven.



De verpleegkundige stelt vragen aan Olivia en haar 
mama.



Olivia mag op de weegschaal staan.



De verpleegkundige doet toverzalf op de arm van Olivia.
Hierdoor wordt de huid een beetje verdoofd.



Mama doet Olivia haar oorringen uit. 



Olivia krijgt een operatieshortje aan.



De verpleegkundige meet de temperatuur met een 
voorhoofdthermometer. Er schijnt een blauw lichtje op het 
voorhoofd. Dit doet geen pijn.



Olivia krijgt nog een poepsnoepje of siroop.
Daardoor wordt zij een beetje moe.



Olivia mag nu naar de operatiekamer.
Olivia mag in haar bed door de gang rijden en dan in de lift 
naar beneden.



In de operatiekamer dragen de dokters en verpleegkundigen 
een ander pak, een muts en soms een mondmasker.
Ze zien er een beetje uit als marsmannetjes.



De verpleegkundige scant het armbandje van Olivia. Zo weet
de dokter dat Olivia er is.
Olivia krijgt dire plakkers op haar borst. Dit is een beetje 
koud. 
Aan de plakkers zal de dokter draadjse hangen waarmee haar 
hartslag op de televisie van de dokter komt.



Mama mag bij Olivia blijven tot zij in slaap valt.
Mama krijgt een schort en mutsje aan.
Ook Olivia krijgt een mutsje op.



Dat is één van de slaapdokters. De dokter zorgt ervoor dat 
Olivia straks lekker kan gaan slapen.



Op haar teen krijgt Olivia een klein apparaatje. 
Zij voelt er helemaal niets van.



Olivia krijgt een band rond haar arm. 
De dokter hangt de draadjes aan de plakkers om naar het 
hart van Olivia te luisteren.



Olivia wordt in slaap gebracht met een maskertje of een 
prikje.
Het maskertje ruikt een beetje raar, maar het doet geen pijn. 
Daarna wordt ze geopereerd, maar merkt daar helemaal niets 
van, want ze slaapt.



Na de operatie wordt Olivia wakker in de ontwaakkamer, ofwel
recovery. Mama mag naast heb bed van Olivia zitten. 
Als Olivia goed wakker is, mag ze terug naar haar kamer.



Olivia rust eerst nog wat uit op bed en mag daarna wat water 
drinken.



Olivia is nog wat misselijk.



Als de dokter is geweest en Olivia zich wat beter voelt, mag 
zij haar kleren terug aandoen en mag hij naar huis. Daaaag!
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