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Eline is ziek...
Ze gaat met mama naar het ziekenhuis.
Om weer beter te worden heeft Eline een
operatie nodig. De dokters en verpleegkundigen
van het ziekenhuis zullen goed voor haar
zorgen.
Eline vindt de operatie een beetje eng, maar
ook wel spannend. De dokter zal haar in slaap
brengen net voor de operatie. Ze zal dan niets
voelen of merken.
Hoe dat allemaal gaat, zie je hier.

Op de dag van de operatie gaan zij naar het
ziekenhuis. Eline heeft vandaag nog niet gegeten
of gedronken. Dat werd zo afgesproken.

Een paar dagen voor de operatie gaat Eline met
mama op bezoek bij de slaapdokter. Die zal hen
een paar vraagjes stellen.

Eline krijgt een armbandje met haar naam
en geboortedatum. Dat draagt ze altijd in het
ziekenhuis.
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Mama en Eline zitten in de wachtzaal.
De verpleegster doet ‘toverzalf’ op de handen
van Eline zodat ze straks het prikje van de
dokter minder voelt.

Eline krijgt ook een muts.

Nu is Eline aan de beurt! Samen met mama
gaat ze naar de opnamebox. Daar trekt ze
een hemdje aan.

Mama krijgt ook een schort en een muts.
Zij mag straks even mee in de operatiezaal.
Maar mama of papa gaat niet altijd mee.
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Eline gaat in het bed naar de operatiezaal.
Beer mag ook mee.

Soms mag mama of papa blijven als Eline
in het masker blaast.
Dan valt Eline in slaap.

Eline is nu in de operatiezaal. De slaapdokter
geeft een prikje in haar hand. Eline voelt het
bijna niet door de toverzalf.

Na de operatie wordt Eline wakker in
de ontwaakzaal.
De verpleegster is bij haar.
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Eline gaat naar de kamer. Ze krijgt iets
om te eten en te drinken als ze goed wakker is.
Samen met mama wacht zij op de dokter.
Ze leest een boekje of kijkt tv.
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