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Denk jij  
wat ik denk?

Wist je dat pijn aan  
je teen ook tussen  

je oren zit?

Wie zou 

de grootste 

hersenen hebben? p. 14

Professor Weetalles over

JE BREIN
p. 14

5 vragen  
aan kinesist 
 Rebekah p. 13
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Helaba, niet 
spieken! 

1-C 2-B 3-D 4-A

Helaba, niet 
spieken! 

voelen

horen

zien

problemen 
oplossen
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Hersenspaghetti!
Volg de sliert en ontdek welk deel van je brein 

wat doet. Op p. 6 lees je er meer over.

1 2 3 4

Elke keer als je iets nieuws 
leert, ontstaan er nieuwe 

linken tussen zenuwcellen. 
Zo word je steeds slimmer!

WIST JE DAT…
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Dit boekje is van …

Ik ben hier met …

Mijn lievelingseten …

Dit lust ik helemaal niet …

Dit is mijn lievelingsdier …

Dit is jouw boekje, 

vul maar in! 

Veel leesplezier! 
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Hallo daar! 
Ik ben Oliver, 
Ollie voor de vrienden.
Ik ben jouw maatje in 
het ziekenhuis!

Ga je mee op pad?

Op de cover  

poseert Ollie 

samen met Wilfred
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Dat was  
super mooi!

Bezoek van 
de cliniclowns!

Lauren heeft epilepsie. Soms krijgt 
ze een kortsluiting in haar hersenen. 

Dan raakt ze bewusteloos en verliest 
ze de controle over haar spieren. 
In februari kwam Lauren naar het 
ziekenhuis voor een onderzoek van 
haar hersenen.

Het dagboek 
van Lauren

Door corona kan ik niet 
naar de klas of andere 
speelactiviteiten. Juf Heidi 
kwam lesgeven op de kamer. 

De pedagogisch medewerkers 
gaven zelfs een privéconcert 
aan mijn bed!

clown Peeke



Gekleurde dopjes 

op mijn hoofd

verpleegkundige 
Sabine
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Met een EEG meten ze de 
werking van mijn hersenen. 
De verpleegkundige plaatst 
dopjes op mijn hoofd. Die zijn 
met draden verbonden aan een 
computer. 

Daarna moet ik stilzitten en 
enkele keren mijn ogen 
eventjes sluiten. 
Af en toe moet ik 
hard blazen tegen 
een molentje. 

Met een beetje 
geluk sta ik 
binnenkort weer 
te dansen!

Wie is Lauren?

 9 jaar

 hobby’s: dansen en zwemmen

 1 zus: Kato (7 jaar)

Op valentijn mocht ik in het 
ziekenhuis met mama en 
papa op de foto!  
Op p. 16 lees je meer over 
deze activiteit.

Hier zie je hoe een EEG 
verloopt. In dit filmpje was 
ik 6 jaar. Er kwam toen een 
echte tv-ploeg langs!

Bekijk het filmpje via  
deze QR-code.

Daa-aaag! 

Smile! :-)

clown Peeke



06

 Hoe werkt 
je brein?

Hippocampus

Amygdala

Kleine  
hersenen

Hersenstam

De amygdala 
speelt een grote 
rol bij emoties. 
In een gevaarlijke situatie 
stuurt de amygdala alarm
signalen naar de rest van 
je lichaam door het stofje 
noradrenaline aan te maken. 
Daardoor kan je hard 
weglopen of terugvechten 
in een noodsituatie.

De hersenstam regelt 
je ademhaling, je hartslag 
en je bloeddruk. Hij is 
ook belangrijk bij kauwen, 
hoesten, niezen, huilen, 
slapen, plassen en overgeven.

De hippocampus is 
je geheugen. Er zijn 
twee afdelingen: het 
kortetermijngeheugen 
onthoudt dingen 
voor eventjes, in het 
langetermijngeheugen 
blijven ze langer 
bewaard.

Grote hersenen

Thalamus

Hypothalamus

De kleine hersenen  
regelen het evenwicht 
en geven signalen aan je 
spieren door. Ze maken het 
mogelijk dat je rechtop zit 
en staat. Samen met andere 
hersengebieden onthouden 
ze bewegingen die je eerder 
hebt geleerd: huppelen, 
hinkelen, fietsen, 
zwemmen…

Het brein is de controlekamer 
van je lichaam. Alles wat je 
doet, denkt, voelt… wordt hier 
aangestuurd. Kijk maar. 

Hypofyse



07

De thalamus filtert alles wat je ziet, 
hoort, voelt en proeft en stuurt het door 
naar de grote hersenen, of naar andere 
delen van je lichaam. Dankzij de thalamus 
hoef je niet alle prikkels evenveel 
aandacht te geven.

De hypothalamus regelt onder 
andere je lichaamstemperatuur en je 
energieniveau. Hij is nauw verbonden 
met de hypofyse die een heleboel 
hormonen aanmaakt.

Hormonen? 
Stofjes die via je bloed informatie 
naar de rest van het lichaam 
doorsturen. Bijvoorbeeld oxytocine, 
het knuffelhormoon, dat ervoor zorgt dat 
je iemand leuk vindt. Of groeihormoon, 
dat het groeiproces van je lichaam regelt.

De grote hersenen 
vormen het grootste deel 
van je brein. Ze bestaan 
uit vier grote kwabben. De 
occipitale kwab is druk in de 
weer met zien. De temporale kwab 
met horen, daar ligt ook je geheugen 
(zie hippocampus). De pariëtale kwab 
verwerkt alles wat je voelt via je huid, en 
krijgt informatie van spieren en gewrichten. 
De voorhoofdskwab maakt plannen, lost 
problemen op en voert moeilijke taken uit.

voelenzien

horen

taken  
uitvoeren

Ons brein is ingewikkeld, dat had 
je vast al begrepen! Wil je er graag 
meer over lezen, dan zijn dit enkele 
leuke tips:

• ‘Professor S. en de verslaafde 
koning. Een reis door je brein’ 
van Erik Scherder, Fred Diks 
en Mariëlla van de Beek (9+). 
Avontuurlijke zoektocht naar een 
verdwaalde professor waarbij 
je alle geheimen van Breinstein 
ontdekt. 

• ‘Mijn beschermende brein’ van 
Kitty Rumping en Ramona van 
Bakkum (9+). Waar komt pijn 
vandaan? En welke rol speelt je 
brein daarin? In dit boek vind je 
ook handige tips om met pijn om 
te gaan.

• ‘Het Hersenhotel’ van Marja 
Basseler en Annemarie van den 
Brink (8+). Maak een reis naar de 
binnenkant van je hoofd en ontdek 
wat je talenten zijn. Een spannende 
speurtocht met een talententest en 
grappige weetjes. 

Leestips

Dr. Mania  
De Praeter, 
neurochirurg

Dr. Diane Beysen,  
kinder neuroloog

Mensen die een baby hebben 
gekregen maken veel 

knuffelhormoon aan. Daardoor 
worden ze een beetje verliefd 

op hun kindje.

WIST JE DAT…
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ia zenuwcellen ‘praten’ 
de verschillende delen 
van onze hersenen 

voortdurend met elkaar en met 
de rest van ons lichaam. Die 
zenuwcellen sturen razendsnel 
berichtjes naar elkaar door. Samen 
vormen ze een groot netwerk van 
zenuwbanen dat dwars door ons 
lichaam loopt. 

Stel: je trapt met je voet in een 
duimspijker. Dan gaat er razend-
snel een bericht van de zenuw-

cellen in je voet omhoog naar 
je brein. Ze geven het bericht 
door ‘pijn aan linkervoet!’ 
Vanuit je brein gaat er dan 
een boodschap naar je hand: 
‘haal die duimspijker eruit!’ 

Alarm! 
Om in een gevaarlijke situatie 
snel te kunnen reageren, komt 
het stresshormoon adrenaline 
vrij. Daardoor gaat je hart sneller 
slaan, komt er meer bloed in 
je armen en benen, en kan je 
sneller reageren. 

Waarom voel je pijn?
Pijn is niet fijn, maar wel nuttig. Het is een alarmsignaal 
dat je brein stuurt om je te waarschuwen dat er iets mis is. 
Maar soms slaat dat alarmsysteem tilt.

Verpleegkundige 
Ann Roete legt uit

V

We hebben een leuk boekje 
over pijn: ‘Bas is elke prik de 

baas’. Je kan het aanvragen via 
ann.roete@uza.be 

Door enkele keren traag in en uit te 
ademen – dat kan overal en altijd.

Door veel te bewegen – elke dag een 
half uurtje buiten spelen of wandelen 
doet wonderen! 

Psst! In de vorige Oliver stonden er ook 
coole tips om te ontspannen!

Vals alarm! 
Maar soms zit er een storing in het 
systeem: je blijft in die alarmfase 
zitten, je blijft de pijn voelen, ook als 
de oorzaak van de pijn weg is. Het 
stressniveau (en de adrenaline) naar 
beneden brengen, daarbij kan je zelf 
een handje helpen. Hoe? 

Je rechterhersenhelft 
regelt veel in het 

linkerdeel van je lichaam, 
en omgekeerd. Zwaai je met 
je linkerhand, dan regelt 

je rechterhersenhelft dat. 

WIST JE DAT…



uitneembaarDit bingo-spel kan je alleen of met twee 
tegen elkaar  spelen. Wie kan als eerste 
alle vakjes afvinken van een rij?

Parkbingo
Past in je broekzak!

Inkleuren 

mag altijd!

bloemen bankje eend fiets 

hond bomen fontein klaver 

vijver speeltuintje duif vuilnisbak 

bloemen bankje eend fiets 

hond
 

bomen
 

fontein
 

klaver
 

vijver speeltuintje duif vuilnisbak 

speler 1

speler 2



1,2,3… Magie!
Optisch bedrog

speler 1

speler 2

Bedenk hier op de achterkant
je eigen bingo-spel! Je kan
tekenen en/of schrijven.

Bingo spelen is een soort 
hersengymnastiek.  
Je traint er je geheugen 
mee, je concentratie en je 
reactievermogen!WIST JE DAT…



Wat heb je nodig?
• een schaar
• kleurpotloden of stiften
• dubbelzijdige plakband  

of lijmstift
• rietjes of satéstokjes

1,2,3… Magie!
Optisch bedrog

Kan jij het spinnenweb 

verder tekenen?

Kijk op de achterzijde  

en ga aan de slag! 



Dit is de kleefzijde.

Rollen maar!

1.  Knip de rondjes uit  
op de stippel lijnen  
en kleur de tekeningen in.

2.  Kleef de rondjes die samen 
horen (het dier en zijn 
woonplaats) tegen elkaar met 
het stokje of rietje ertussen. 
Hiervoor kan je dubbelzijdige 
tape of lijm gebruiken.

3.  Als je het stokje tussen je 
handen heen en weer rolt, 
gebeurt er iets magisch! 
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Ben je daarom zelf 
 kinesist geworden?

kinesist Rebekah

5 vragen aan

3

4

‘ Toen ik 9 was, moest ik 
zelf kine krijgen 
voor mijn elleboog.’

Nee, de kinderen die ik behandel 
zijn ziek en liggen vaak in bed. Ik 
doe met hen vooral oefeningen 
om fit te blijven. Dat is niet alleen 
goed voor hun spieren, maar ook 
voor hun humeur!

Ja, toen ik negen was, ben ik van 
een paard gevallen en heb ik mijn 
elleboog gebroken. Toen die uit 
het gips kwam, kon ik hem bijna 
niet bewegen. Ik moest dus veel 
oefeningen doen om die spieren 
terug los te maken.

Nee, want het waren saaie 
oefeningen! Maar tot mijn 16e 
heb ik aan competitiezwemmen 
gedaan. Toen leek het me leuk 
om sportkinesist te worden, 
een kinesist die sporters helpt 
herstellen van blessures.

Ze zorgt ervoor dat kinderen tijdens de behandeling fit blijven. Dat kan door massages te geven, maar vooral door te bewegen.
Heb je zelf al eens 
kine nodig gehad?

Geef je veel massages?1 

Ik fiets vooral veel. Elke dag 10 km 
van bij mij thuis naar het werk en 
terug. Dat is omdat ik geen auto 
heb, maar ook omdat ik het leuk 
vind. Het geeft me energie.

Ben je zelf sportief?2
Zijn je  patiënten in het 
UZA dan  topsporters?5

Nee, ik ben gestart op de 
kinderafdeling en ik wilde hier 
niet meer weg. Kinderen zijn 
enthousiast, lief,… gewoon veel 
leuker dan topsporters!



14

Professor Weetalles weet 
alles over gezondheid en 
het ziekenhuis.

5 dingen die je  

nog niet wist over

Melatonine is het stofje dat je moe 
maakt. Je hersenen maken het aan als 
het donker wordt. Maar door naar fel 
licht te kijken op een scherm raken je 
hersenen in de war: is het nu dag of 
nacht? Daardoor maken 
ze te weinig melatonine 
aan en raak je moeilijk 
in slaap.

Van scherm kijken  

slaap je slecht

JE BREIN!

Professor Weetalles 



Denk denk denk
Elke dag schieten er gemiddeld 60.000 

gedachten door ons hoofd! Die zijn niet bepaald 

origineel, want 95% van die gedachten hebben 

we al eens eerder gedacht. Bovendien zijn de 

meeste gedachten negatief. Dat heeft met ons 

overlevingsinstinct te maken: altijd op je hoede 

zijn voor dreigend gevaar!

De hersenen van een mens wegen 
ongeveer een kilo. Daarmee staan 
we tussen de diersoorten met grote 

hersenen op de vierde plaats. De 
winnaar is de potvis met hersenen 
van ruim 8 kg. De olifant staat op 2 
met 6 kg hersenen. Dan komt de 
tuimelaar (een dolfijnsoort) met 
1,5 kg. En pas daarna de mens. 
Chimpansees en gorilla’s, die het 

meest op ons lijken, hebben maar 
een half kilootje brein.

Kilo’s tellen
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Als je jong bent is het voorste 
deel van de grote hersenen, de 
voorhoofdskwab, nog niet volgroeid. 
Dat gebeurt pas als je tussen de 25 
en 30 jaar oud bent. Daarom hebben 
kinderen en pubers vaak moeite 

om met gevoelens om te gaan. 
Ze zijn sneller boos, verdrietig 

of angstig.

Nog niet af

Slokop
Alle cellen in ons lichaam hebben 
zuurstof nodig, anders sterven ze af. 
20% van de zuurstof die we inademen 
gaat naar de hersenen. Voor zo een 
klein deel van je lichaam, slorpen die 
hersenen dus heel veel zuurstof op!

Als je bang bent, helpt het 
om naar muziek te luisteren 

en luid mee te zingen.  
Dan is je brein te hard 

afgeleid door de muziek om 
nog bang te zijn.

WIST JE DAT…
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BERESTERK!
De maatregelen tegen corona zijn lastig, zeker als 
je in het ziekenhuis moet blijven. Minder bezoek, 
je vrienden niet zien, geen groepsactiviteiten… 
Maar we laten elkaar niet los!

Nieuwtjes

Samen zijn we

Bekijk het filmpje  

over de kinderraad 

via de QR-code

Doe jij ook mee? 
Surf naar www.uza.be/kinderraad  
Daar vind je alle info!

Kom ook bij  
de kinderraad!

Zin in feest!

Om kinderen en jongeren een 
stem te geven, heeft het UZA de 
kinderraad opgericht.

Wie kan meedoen? Kinderen 
en jongeren tussen tussen 7 en 
18 jaar die chronische patiënt 
zijn, en dus regelmatig in het 
ziekenhuis komen.

1 
We deden een online chocolade 
‘tasting’ met de kinderen van 
de afdeling. Terwijl chocolatier 
Werner Callebaut vertelde hoe 
van cacaobonen chocolade wordt 
gemaakt, smulden de kinderen 
van de heerlijke chocolaatjes die 
ze vooraf hadden gekregen. 

Om af te tellen naar kerst, hielden 
we vier dagen op rij een online 
aperitief, Hapéronline. De kinderen 
kregen vooraf het recept en de 
ingrediënten om de aperitiefhapjes 
te bereiden op de kamer. Na de 
middag logden we in op zoom om 
ze gezellig samen op te eten.

Op valentijn zorgde vzw 
Bring-a-Smile samen met 
Cuisine J voor ontbijt-op-bed-
boxen voor onze hartendiefjes 
op de kinderafdeling. En we 
organiseerden een fotoshoot in 
valentijnsthema voor een liefdevol 
familieportret.

2

Als het coronabeest is getemd, 
kunnen we hopelijk weer samen 
een feestje bouwen. 

In mei misschien voor de 
vijfde verjaardag van het 
Moeder-en Kindcentrum? 
Dat is al een jaar later dan 
eerst gepland, 5+1 dus! 

Dan stellen we ook de 
kunstwerken tentoon die de 
kinderen van de afdeling 
hebben gemaakt.

Fingers crossed!

3
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Train je brein en los de sudoku op! 
Op elke lijn — horizontaal en verticaal — 
moeten alle cijfers van 1 tot 9 exact één 
keer voorkomen.

Draaien deze cirkels naar 
binnen of naar buiten?

Wat herken jij hierin?

Loopt Ollie de trappen op of af?

Wat heeft 21 ogen, maar kan niet zien?

Ik besta alleen als er licht is, maar verdwijn 
als er licht op me valt. Wat ben ik?

Welke ezel heeft drie poten?

1 kip legt 4 eieren in 3 dagen. Hoeveel 
eieren leggen 3 kippen in 9 dagen?

Sudoku Breinbrekers

Hoeveel blokken 
tel jij?

Oplossingen 
breinbrekers

Oplossing sudoku

1. Een dobbelsteen
2. Een schaduw
3. Een schildersezel
4. 36 eieren
5. 12 blokken

Helaba, niet 
spieken! 

Een tekening die niet klopt, zet je brein op 
een dwaalspoor. Je ogen zien iets, maar 
je brein begrijpt het anders. Dat noemen 
we een optische illusie of gezichtsbedrog. 
Als je lang genoeg kijkt, gebeuren er 
vreemde dingen.

Gezichtsbedrog
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Ollie achter

de schermen

Vandaag krijgt Ollie een operatie. 
De dokter brengt hem in een diepe 
slaap. Zo voelt hij er helemaal 
niets van. Zijn mama Aline blijft 
aan zijn zij.

Ollie in dromenland

De grote dag. Ollie krijgt vandaag 
een operatie. Hij vindt het spannend, 
maar ook een beetje eng.

Met een beetje 
toverzalf op je poot, 
voel je het prikje niet. 
Daar komt een infuus.

Hallo Ollie, ik ben Diane. Je bent 
in goede handen. We zullen goed 
voor je zorgen. En je mama mag 
mee tot aan de operatiekamer.

Ik blijf bij je, schat. 
Alles komt goed. 

Zzzz…
Zz…
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Ollie rolt met bed en al door 
de gang. Die ronde lampen op 
het plafond vindt hij wel mooi.

Dag Ollie, ik ben dokter Ellen, 
de slaapdokter of anesthesist. Ik zorg ervoor 
dat je zo meteen slaapt als een roosje.

Je mag dit masker 
opzetten. Er hangt een 
ballon aan, die mag je 
eens voor ons opblazen.

Ze gaan de operatiekamer binnen.

Tijd om een droom te 
bestellen, Ollie! Als je aan 
iets leuks denkt, droom je 
vast daarover…

Nog even wachten…

Zz…

Op deze schermen kan ik zien 
hoe het met je gaat. Ook als 
je ligt te slapen. Hier zie ik de 
hartslag, de bloeddruk…

Deze gekleurde 
plakkers sturen 
informatie naar 
de computer. 
Het lichtje aan 
je vinger meet 
hoeveel zuurstof 
er in je bloed zit.

Hihi, net 
minislurfjes!
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Heb jij al een ziekenhuispaspoort?
Voor een operatie word je verdoofd door 
een anesthesist. Dat is een dokter die jou 
met een prik, en soms met een masker 
op je gezicht, in slaap brengt. Wanneer 
je weer wakker wordt, is de operatie al 
voorbij!

Als jij net als Ollie regelmatig in het 
ziekenhuis moet zijn voor een onderzoek, 
vul dan zeker een ziekenhuispaspoort in. 
Daarin geef jij zelf aan hoe jij graag wil dat 
het verloopt. Word je graag afgeleid met 
muziek, een zoekboek, virtual reality of 
nog iets anders… ? Dan kan je ons dat via 
het ziekenhuispaspoort laten weten. Breng 
het telkens mee als je in het ziekenhuis 
moet zijn.

Vraag je ziekenhuispaspoort 
aan bij Lotte of Aline via 
pedagogischmedewerker@uza.be

High five! Dat hebben 
we weer goed gedaan!

Ziekenhuispaspoort

Hallo, slaapkop!

Oh, mama, is het al voorbij?  
Ik heb zo grappig gedroomd! 
Zal ik het vertellen?

Zzzz…

De operatie is gedaan. Ollie 
begint stilaan wakker te worden.


