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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?

boekje,
Dit is jouw
!
vul maar in

Dit boekje is van …

Ik ben hier met …

Mijn lievelingseten …

Dit lust ik helemaal niet …

Dit is mijn lievelingsdier …

ier!
Veel leesplez
er
Op de cov
lie
l
O
poseert
oea
N
t
samen me
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Welke 3 vriendjes neemt
Ollie mee op pad?

Kleur w
ie
mee mag
met Olli
e

Hillie Hond

Mario Mug

Mike Muis

Karo de Kat
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Het dagboek
van

Fien

Fien (6) kreeg op een dag
vreselijke hoofdpijn. In het UZA
zagen de dokters dat ze een
hersenontsteking had. Na vier
dagen in het ziekenhuis, mocht ze
terug naar huis.

Ik ben vroeg wakker
vandaag, want het
is een speciale dag.
Vanmiddag komen er
paardjes op bezoek!

8:00

Wist je dat de bedden in
het ziekenhuis op en neer
gaan? En hier mag je ook
eten in je bed!

Boter
hamm
in bed en
!

Eerst moet ik
onder de scanner.
Dat vind ik wel
spannend. Gelukkig weet ik al wat
er gaat gebeuren: ik heb alles op
voorhand al eens gezien met een
VR-bril. We gingen in de ruimte …

wiiiiiiiii
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Wie is Fien?
6 jaar
2e leerjaar
hobby’s: ksa en zwemmen
1 zus, Liese

Ik mocht ook naar het
schooltje hier: spelen en
knutselen in de speelklas
met de juffen.
Niet leuk: ik moet
vaak een nieuw infuus
krijgen. Ik ben wel vijf
keer geprikt daarvoor.

Na het middageten (lekkere
hamburger!) kwamen
de paardjes. Samen met
mijn zus Liese mocht ik
ze borstelen. En we zijn
ook gaan wandelen in de
gang. Die paardjes hadden
schoentjes aan!

Mijn zus
Liese

e!
i, h

Moo

Hihi
Van een vriendin van
mama kreeg ik een supermooie ballon. Die neem
ik mee naar huis, voor op
mijn kamer.

Daa-aaag

!
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Als je een kind bent, beslis je samen met
je ouders over wat er met jou gebeurt. Jij
hebt dus zeker en vast ook een stem.

O

m je beter te maken,
moeten de dokters je
kunnen onderzoeken en
moet je medicijnen krijgen. Daar
is weinig aan te doen: sommige
vervelende dingen moeten
gewoon.
Kan je dan helemaal niks zelf
beslissen? Jawel. Hoe die dingen
gebeuren, daarover mag jij je
zegje doen. Bijvoorbeeld: een prik
moet, daar is geen ontsnappen
aan. Maar jij kan zelf wel zeggen
• wie er bij je moet zijn,
• of de verpleegkundige moet
aftellen of niet,
• of je muziek wil luisteren, met
je neus in een boek zitten, of
een film kijken.
• of …
De mensen van het UZA doen
hun best om daarmee rekening te
houden. Dat lukt niet altijd: soms
moet het bijvoorbeeld snel gaan.

Goed voorbereid

Weet je niet altijd goed hoe je
zoiets moet vertellen? Denk er dan
thuis al eens goed over na. Schrijf
het op of maak er een tekening
van. Of vraag je mama, papa
of nog iemand anders om je te
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helpen om het te vertellen.

Ziekenhuispaspoort?

Voor kinderen die lang ziek zijn, is
een ziekenhuispaspoort handig.
Dat is een boekje, zoals een echt
paspoort, waarin jij kan vertellen
hoe jij graag behandeld wordt en
wat je belangrijk vindt.

Vraag maar raak

Wist je trouwens dat je aan de
artsen en verpleegkundigen
alle vragen mag stellen die
je hebt? Dat staat zelfs in
de wet: je hebt recht op
begrijpelijke informatie en
je mag meepraten over wat
er met jou gebeurt. Wil je
weten waarom iets moet of
waar een medicijn voor dient:
vraag maar!

Geheim!

Heel wat kinderen praten
graag eens alleen met de
dokter of de verpleegkundige.
Ook dat mag je altijd
vragen. De mensen die in het
ziekenhuis werken, hebben
beroepsgeheim. Dat betekent dat
wat jij vertelt, veilig is bij hen.

Tips van
Nina

Last van
ambetante vragen?
Als je ziek of anders bent, gaan andere
mensen je soms vragen stellen. Misschien
heb jij daar niet altijd zin in.
Deze tips kunnen je helpen:
• Moet je altijd antwoorden als iemand je
iets vraagt?
Nee, je beslist zelf op welke vragen je
wil antwoorden. Je beslist zelf wat je
wil vertellen. Het is helemaal oké als je
niets of niet alles wil vertellen.
• Wat kan je dan zeggen?
‘Ik wil er liever niet over praten.’ Of: ‘Ik
word verdrietig van daarover te praten.’
Zeg die zinnen een paar keer luidop om
te oefenen.
• Tegen de dokter vertel je best wel alles,
zo kan die je beter helpen.
Wil je er wel over praten, maar weet je
niet goed hoe?
• Denk er vooraf eens over na, misschien
samen met iemand.
• Schrijf op wat je wel wil vertellen (en
laat weg wat je niet aan iedereen wil
vertellen).
• Je kan ook een tekening maken. Of
misschien bestaat er wel een website
over jouw ziekte?
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5 vragen aan
verpleegster Katrien

‘Bang van
vleermuizen en
horrorfilms’
1

Wat wou je worden toen
je een kind was?

Ik wou al heel vroeg
verpleegster worden. Daarom
wou ik ook heel graag eens in
het ziekenhuis liggen. Ik was zelfs
jaloers als iemand van school
een gebroken been had of
geopereerd moest worden.

2

Vind jij het erg als de kinderen in
het ziekenhuis moeten wenen?

Ja, natuurlijk. Dan trommelen we
vaak Dominique en Julie op, onze
superlieve secretaresses die heel
goed kinderen kunnen troosten.
Zelf kunnen we niet altijd
superlang blijven, omdat we
voor zes of zeven kindjes tegelijk
moeten zorgen.

3

Heb jij zelf
kinderen?

Ja, een dochtertje van
3 jaar en een zoontje
van 1 jaar.

4

Wat is het mooiste compliment
dat je ooit hebt gekregen?

Wij krijgen hier heel veel complimenten,
tekeningen en kaartjes. Dat doet ons
veel plezier. Zeker kinderen die hier lang
geweest zijn, zijn vaak heel dankbaar.
Deze week kregen we nog een lief kaartje
en foto’s: voor mijn ziekenhuisfamilie
stond er op de envelop.

5

Waarvoor ben
jij bang?

Ik hou niet van vleermuizen en
van horrorfilms. En ik ben ook niet
graag alleen thuis. Dan ga ik het
liefst zo snel mogelijk slapen!

En …
velings
haar lie
s
e
j
friet
eten is
!
p
en izza

08

uitn

eem

I j s b r e ke

baa

Kijk op
de achte
rkant
en ga aa
n de sla
g!

r

l.
en geta
Noem e mbool.
y
ns
Kies ee
ht.
opdrac
e
d
e
o
D

in!
Vul zelf

Doe je
lievelingsdier na.
Ik moet raden.

Dans zot!

Probeer met
je tong het puntje
van je neus te
raken.
Tijd om
te swishen.

Vertel een mop.

r

Doe iemand
schrikken.

Trek gekke bekken
tot ik lach.

het
Knip
ant
vierk
uit …
…leg het met de opVouw de 4 hoeken
drachten naar beneden. naar het midden.

Dit is het
resultaat.

Als het goed is ziet het er
nu zo uit. Draai het om.

Vouw opnieuw de 4 hoeken
naar het midden.
Werk je vingers
in de vier hoeken
en zoek je eerste
slachtoffer :-)

Vouw in het midden
licht door.
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Jij bent een held!
Maak je eigen badges

SUPERSTOER

SUPERLIEF

it
, knip u
Kleur in
de in
j
i
z
r
achte
e
d
l
u
v
en

Laat van je horen!
Lees op p. 16 hoe je de top- en flopkaarten kan indienen.

TOP

FLOP

Jij bent superlief omdat…

Dit KAN BETER
in het ziekenhuis:

Ik ben superstoer omdat ...

Dit vind ik TOP
in het ziekenhuis:

Dag August en
Zonneschijntje!
Op 17 oktober was het Dag tegen
Kanker. Dan worden de kinderen
die kanker hebben extra verwend.
Speciaal voor hen kwamen August
en Zonneschijntje langs in het
ziekenhuis. Dat zijn grappige
goochelaars die superleuke
ballonnen kunnen vouwen! Het
werd een hele fijne namiddag.

Op de foto met

Dembélé

Hoor wie
klopt daar …
Natuurlijk kwamen ook
Sinterklaas en zijn roetpieten bij
ons langs. Dat was soms eventjes
schrikken … maar gelukkig was
iedereen braaf geweest.

Dat was nog eens een verrassing:
topvoetballer Mousa Dembélé
aan je bed! In december kwam
Mousa langs met kadootjes en
speelde hij tafelvoetbal met de
kinderen. Iedereen die dat wou,
kon met hem op de foto. En de
echte gelukzakken konden even
met hem voetballen in de gang.

Feest

Sla ze stuk!
Knutselen kunnen we als de
beste. Met deze piñata slaan we
de kankercellen letterlijk stuk.

Warm

dat dat was!
500 lopers hebben meegedaan
aan WARMUZA, een loop
evenement door de gangen
van het UZA. Met de centen die
dat heeft opgebracht, gaan we
spullen kopen om het ziekenhuis
zo aangenaam mogelijk te maken
voor kinderen.

in het Moeder- en
kindcentrum!
Het Koningin Mathilde Moederen kindcentrum viert in 2020 zijn
vijfde verjaardag. Hiep hiep hoera
voor ons! We gaan dat vieren met
maar liefst vier feestjes:
• 14 februari: Valentijnsontbijt,
samen met Alberto Saleh en
de allerliefste knuffelpaardjes.
• Voorjaar: Optreden van
Familie Von Kapp: sprookjes
door Dimitri Leue.
• 1 augustus: Middeleeuws
spektakel. Leg je zwaard of
jurk maar al klaar.
• Smurfenexpo en
kinderkunstgalerij
Wij hebben er al zin in. Jij ook?
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Professor Weetalles weet
alles over gezondheid en
het ziekenhuis.

eetalles
Professor W

Alles wat je wil weten over

PRIKKEN
Wordt je arm dik of
pijnlijk? Dan is je
infuus misschien
verstopt.

Waarom
prikken?

Om te weten wat je ziek maakt,
doet de dokter vaak een
bloedonderzoek. Dan prikt de
verpleging in een ader om wat
bloed af te nemen. Heel soms
moet er ook vloeistof uit je
ruggenmerg geprikt worden:
dan krijg je een prik in je rug.
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Spaghetti
in je arm?
Als je in het ziekenhuis blijft
slapen, krijg je meestal een infuus
in je arm. Dan blijft er een buisje
in je ader zitten. Langs dat buisje
kan de verpleegkundige bloed
nemen, maar ook medicijnen
en vocht geven. Handig,
zo’n infuus! Soms raakt je
ader verstopt of komt
het infuus los. Dan
volgt er helaas een
nieuwe prik.

Vermommen

voor de prik

Je kan ook verdoofd
worden met lachgas. Dan
krijg je een maskertje op je
mond en neus. Vaak vertelt
de verpleegkundige je
tegelijk een verhaal, en dan
ga je een beetje zweven.
Bijna hetzelfde effect krijg
je met de VR-bril.

Geef mij maar een

zalfje!

Met speciale zalf of een plakker
kan de plek van de prik verdoofd
worden. Zo voel je bijna niks meer
van de prik. Maar als het heel snel
moet gaan, is daar soms geen
tijd voor.

Wat gebeurt er met

…
M
M
M
a
mj

mijn bloed?
Je bloed gaat naar een
groot laboratorium in het
ziekenhuis. Daar gaan de
laboranten op speurtocht
in je bloed. Veel witte
bloedcellen betekent
dat je lichaam vecht
tegen een infectie.
Ze kunnen ook zien of
al je organen nog goed
werken en nog veel meer.
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Nieuwtjes

n
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Kin
beslissen mee!
Wie weet er het best
wat er beter kan in
het kinderziekenhuis?
De kinderen zelf
natuurlijk. Daarom heeft
het UZA een kinderraad.
Daarin zitten kinderen
die vaak naar het UZA
moeten komen.
Top of flop?

De kinderen van de kinderraad,
en ook andere kinderen in het
ziekenhuis, hebben opgeschreven
wat ze goed (top!) en wat ze slecht
(flop!) vinden in het ziekenhuis.

Flop: roken!

Het roken aan de ingang
van het Moeder- en
kindcentrum moet stoppen.
De kinderraad stelt voor dat er
verder van de ingang een plek
komt voor rokers.

Wat eten we vandaag?

Kun jij soms ook niet kiezen als
de verpleging komt vragen wat
je wil eten? Dat lossen we op! De
kinderraad heeft gevraagd om het
menu op voorhand uit te hangen.
Zo kan je eerst eens nadenken of
vragen stellen over gerechten die
je niet kent.

Een leuker
ziekenhuis

Het dagziekenhuis
voor kinderen gaan we
leuker inrichten. En ook
de buitenspeeltuin op het
dakterras pakken we aan. Daar
wordt binnenkort een kleurrijk
spel op de grond geschilderd.

De kinderraad zoekt jou!
Ga naar pagina 12, vul de top- of
flopblaadjes in en doe ze op de bus.
Je vindt een bus op E1 (aan de grote
verpleegpost), E2 (aan de wachtzaal)
en D5 (aan de verpleegpost).
Of stuur een mailtje
naar de kinderraad, via
pedagogischmedewerker@uza.be.
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Wil jij lid worden van de kinderraad?
Surf naar www.uza.be/kinderraad
Daar vind je alle info!
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Teken
een portret

Teken twee
mensen die je
graag bij je hebt
wanneer je het
moeilijk hebt.

Rebus
Los deze rebus op en kom
meer te weten over Ollie.
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Lachen

voor de foto!
ter
Ollie ach
men
de scher

Vandaag gaan we naar de dienst radiologie.
We laten een CT-scan maken. Spannend ...

Wiiiiiii, we rijden door de gangen.
Route 143, daar moeten we zijn.

Een wachtzaal
voor bedden,
dat bestaat
alleen in het
ziekenhuis.
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Eens piepen in wachtzaal 3. Daar
zitten de kinderen die niet in het
ziekenhuis liggen, maar ook een
CT-scan moeten hebben. Hé! Hier
tonen ze een filmpje van wat er
straks gaat gebeuren.

Daar komt de
verpleegkundige.
Het is aan mij!

Net als in het zwembad: een kleedhokje
met aan de twee kanten een deur.

De verpleegkundige vertelt wat ik moet uitdoen. In elk geval mijn schoenen. Gelukkig ben ik een olifant: geen
jeans, ritsen, oorbellen, riem of haarspeldjes die in beeld zouden kunnen komen van het onderzoek.

Dus, zo’n scanner, dat
is eigenlijk gewoon een
reuzegroot fototoestel?

Ik vind het
meer lijken op
een ruimteschip!

Het is mijn beurt. Tijd voor de scan! Nu
word ik toch een beetje zenuwachtig …

Nu moet iedereen
naar buiten. Ik moet
helemaal alleen
op de foto staan.
Als er toch iemand
blijft, dan moet die
een speciale schort
aandoen. Die houdt
de straling tegen.

Nu een paar minuutjes stilliggen. Mijn bed
schuift een paar keer heen en weer. Da’s
raar. En de scanner maakt lawaai. Het
klinkt als de wasmachine thuis. Stilliggen,
Ollie ... Als de fotograaf op school een foto
neemt, mag je ook niet bewegen.
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Dit is de consoleruimte. Hier zit de
verpleegkundige om de scanner te bedienen.
Zij kan mij zien door het glas. En ze kan met
mij praten via een microfoon.

Een CT-scan?
Soms heeft de dokter een heel
goed beeld nodig van wat er in je
lichaam aan de hand is. Dat kan
met een CT-scan. De stralen van
de CT-scan gaan door je kleren
en je lichaam heen en maken
heel snel foto’s van je binnenkant.
Wel 1000 op een paar seconden!
Die lijken een beetje op schijfjes
van een komkommer: als je die
allemaal op elkaar legt, heb je
een hele komkommer. Zo krijgt
de dokter een totaalbeeld van je
lichaam. Natuurlijk word jij niet
in schijfjes gehakt hoor :-)! Een
scan laten maken doet helemaal
geen pijn.

HÉ, IS DAT MIJN
BINNENKANT!?

Is het al voorbij? Ik ben hier net! Terug naar het
kleedhokje en kleren aan. We zijn weg. Of wacht, de
verpleegkundige roept.

vOm sommige delen van je
lichaam beter zichtbaar te maken,
krijg je soms een vloeistof
ingespoten. Een contrastvloeistof
heet dat. Daarvoor krijg je wel een
prik. Het inspuiten van de vloeistof
kan ook wat raar aanvoelen. Maar
dat duurt echt niet lang.

Joepie! Ik ben flink geweest.
Laat die beloning maar komen.
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De verpleegkundige stuurt
de foto’s naar de dokter. Krijg
ik er echt geen om in mijn
kamer te hangen?

