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naar het ziekenhuis
beer gaat naar het ziekenhuis want hij is ziek.
het ziekenhuis is een groot gebouw met veel kamers.
daar zijn nog meer zieke kinderen.
beer blijft een tijdje in het ziekenhuis logeren.
hij krijgt een armbandje om met zijn naam erop.
zo kent iedereen zijn naam.
de mensen in het ziekenhuis gaan beer beter maken.
als hij weer beter is mag hij naar huis.
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wat mag beer meenemen

zijn leukste speelgoed
zijn liefste knuffel

een kam of borstel

leesboekjes
foto’s voor op beers
nachtkastje
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shampoo en zeep

tandenborstel en tandpasta

beers lievelingspyjama
kleren voor overdag

medicamentjes van thuis
als beer die heeft

pantoffels
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hoe ziet de afdeling eruit
beer komt op de kinderafdeling.
deze afdeling is alleen voor kinderen.
eerst meldt hij zich aan bij de balie, dit is een hoge tafel.
dan is er een lange gang met allemaal bordjes aan de
muur.
elke kamer heeft een bordje met een dier erop.
zo weet beer welke kamer van hem is.

een verpleegster neemt beer en zijn mama dan mee
naar de behandelkamer.
dit is de kamer waar de verpleegster enkele kleine
onderzoekjes doet.
daarna wordt hij naar zijn eigen kamer gebracht.
er kunnen soms ook nog andere kinderen op de kamer
liggen.
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welke onderzoekjes doen ze bij beer?
bij de opname op de kinderafdeling neemt een
verpleegster
beer en zijn papa of mama mee naar de behandelkamer.
daar gaat de verpleegster enkele dingen nakijken bij
beer.

ze meet zijn temperatuur om te
zien of hij koorts heeft.

ze meet hoe groot hij is.
tegen de muur hangt een meetlat.
daar mag beer tegenaan gaan staan.
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ze zet hem op de weegschaal om te
wegen hoe zwaar hij is

ze neemt zijn bloeddruk.
beer krijgt een band om zijn bovenarm.
het lijkt wel op een zwembandje.
als de verpleegster op een knopje duwt
blaast de band op en gaat wat strakker
rond zijn arm zitten. dat knelt een beetje.
nadat de band is opgeblazen loopt hij zachtjes weer leeg.
op het toestel komen beers bloeddruk en polsslag.
misschien moet er ook bloed geprikt
worden?
beer krijgt dan een prikje in zijn arm.
het bloed loopt via een slangetje in een
buisje.
het prikje doet heel eventjes pijn, maar
mama of papa en zijn knuffel mogen erbij
zijn om hem te troosten.
nadien mag beer iets leuks kiezen uit de prikdoos.
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je eigen kamer

beer krijgt een kamer en een eigen bed.
het bed kan hoger en lager en staat ook op wielen.
zo kan hij overal naartoe gereden worden als hij niet uit
bed mag.

papa of mama kunnen bij beer op de
kamer blijven slapen.
in de kamer staat een kledingkast .
hier kunnen zijn pyjama en kleren in.
naast het bed staat een kastje voor
kleine spulletjes.

als beer naar het toilet moet, en niet uit bed mag of
kan, brengt de verpleegster een bedpan of fles (urinaal)
om in te plassen.
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wat eet je in het ziekenhuis
in het ziekenhuis is een grote keuken.
hier maakt de kok eten voor iedereen in het ziekenhuis.
elke dag maakt hij iets anders klaar.
beer mag kiezen uit een paar dingen.
soms krijgt hij ook nog lekkere dingen van het bezoek.
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wie zijn er allemaal op de afdeling
de dokter op de kinderafdeling
weet alles af van kinderen.
elke dag komt hij bij beer langs,
onderzoekt hem,en antwoordt
ook op vragen van papa of
mama.
de dokter weet veel van beers
ziekte en hoe hij terug gezond
kan worden.

de dokter onderzoekt beer dagelijks:
hij luistert naar zijn longen en hartje met een
stethoscoop.
hij legt dan een koud rond voorwerp op
de buik en via oordopjes kan de dokter
zijn hartje goed horen.
soms kijkt de dokter ook met een lampje in de oren en
de mond.
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op de afdeling wordt beer
verzorgd door
verpleegsters of verplegers.
ze komen hem wassen en
verzorgen en geven hem de
juiste medicamentjes.

bij de verpleegsters kan hij dag en nacht terecht.
en hij mag zoveel vragen als hij maar wil

op de kinderafdeling zijn nog andere zieke kinderen.
soms lig je samen met ze op één kamer.
beer ziet veel mama’s en papa’s en andere kinderen
maar natuurlijk ook zijn eigen papa en mama.
verder ziet hij op de afdeling misschien nog:
de schoonmaakploeg, de kinesist, de maatschappelijk
werkster, de diëtiste en nog vele anderen.
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wat doe je daar de hele dag
’s morgens wordt beer wakker.
de verpleegster neemt zijn koorts en
geeft medicamentjes als het moet

papa en mama mogen nu al bij hem op de kamer.
beer kan plassen op de wc, het potje
of de bedpan als hij in bed moet blijven.
het ontbijt wordt gebracht.

als beer fit genoeg is mag hij
zichzelf wassen en aankleden.
papa of mama mogen helpen.
anders komen de verpleegsters
hem wel helpen.

beers bed wordt netjes opgemaakt
en zijn kamer wordt opgeruimd en gepoetst.
elke ochtend komt de dokter langs.
soms moeten er onderzoekjes gedaan worden
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vanaf negen uur kan beer naar
de klas of komt de juf op de
kamer.
als het mag van de dokter kan
hij ook naar de speelhoek gaan
om te spelen.
om twaalf uur krijgt beer middageten.
na het eten gaat beer even rusten of nog wat spelen
na de middag mogen zijn broertjes, zusjes en vriendjes
op bezoek komen.
rond vijf uur krijgt beer het avondeten.

als hij wil mag hij televisie kijken
(je kan video’s lenen bij de
verpleegster.

in de avond komt de verpleegster bij beer langs
hij gaat nu lekker slapen met zijn lievelingsknuffel.
slaap zacht beer.
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naar huis!!!
als de dokter zegt dat beer weer beter is mag hij naar
huis.
samen met mama of papa mag hij zijn koffertje weer
inpakken.
het armbandje met zijn naam erop mag hij nu weer
afdoen.
voordat hij weggaat mag beer de verpleegsters nog een
handje geven
en dan ………….lekker naar huis.

hij heeft een mooie foto van zichzelf .
die hangen de verpleegsters op het prikbord in de gang.

daaaaaaaag beer !!
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