ZIBI NAAR DE SLAAPDOKTER

Dit boekje is van
.............................

1

2

Ik mag niets meer eten, dat vind
ik niet zo leuk! Als ik heel vroeg
wakker ben, mag mama of papa
me nog een slokje water geven.

Vandaag word ik geopereerd.
Ik moet heel vroeg opstaan om
naar het ziekenhuis te gaan.

3

Mama of papa wast mij en helpt
om mijn kleertjes aan te doen.
Ik mag wel mijn tandjes poetsen,
maar geen water meer inslikken.

4

Ik neem mijn tas mee met mijn
leukste knuffel, een boekje of
een spelletje.

5

6

Mama of papa neemt het ticket
uit de kiosk en dan wachten we
onze beurt af om in te schrijven.
Een mevrouw vult alle papieren
in, doet mijn armbandje aan en
geeft een kaartje met de route.

Wat is het ziekenhuis groot!
In het onthaal stopt mama of
papa mijn identiteitskaart in de
kiosk.

7

We nemen de lift naar de tweede
verdieping. Als we uit de lift stappen, volgen we route B231. Hier
is het kinderdagziekenhuis. Met
een druk op de witte knop zwaait
de deur open.

8

Er is een grote speelkamer waar
we even mogen wachten. Er
staan stoelen voor de mama’s en
papa’s. Als ik zin heb, mag ik al
een beetje spelen. Een verpleegkundige komt ons straks halen.

9

De verpleegkundige vraagt mijn
naam en brengt me naar mijn
kamer. Mama of papa geeft alle
papieren aan de verpleegkundige.

11

Oh! Hier staat ook een mooie
zibi-tekening op de muur!
Verder is er een mooi bed, een tv,
een tafel met stoel en een toilet.

10

Naast de kamerdeur hangt een
bordje met het nummer van
mijn kamer en een kleine tekening, zo kan ik gemakkelijk mijn
kamer terugvinden.

12

De verpleegkundige controleert
mijn armbandje. Ik moet het
bandje dragen tot ik naar huis
vertrek.

13

De verpleegkundige stelt heel
veel vragen aan mama of papa
en vult de nodige papieren in. Ze
wil ook weten hoe groot ik ben en
hoeveel ik weeg.

15

De spelbegeleidster komt even
langs. Ze vertelt dat ik hier ook
mag spelen! Dat vind ik wel leuk.
Er is een echte speelkamer en er
zijn spelletjes, puzzels en boekjes.
Ik zal me hier zeker niet vervelen.

14

Een gekleurd hemdje met muisjes
op ligt klaar op het bedje, straks
mag ik het aandoen om bij de
dokter te gaan.

16

Ze vertelt ook over zibi’s wachtruimte. Hier mag ik samen met
mama of papa nog even wachten
voor ik bij de dokter ga. De muren zijn versierd en er zijn boekjes
en foto’s.

17

Het is bijna tijd om naar de dokter
te gaan. De verpleegkundige zegt
dat ik nog eens naar het toilet
mag gaan, alle kleertjes uitdoen
en het hemdje aandoen.

18

De verpleegkundige geeft me
een poepsnoepje of een klein pilletje. Ik moet nu een beetje rusten
in bed of op de schoot van mama
of papa.

19

Mama of papa is dicht bij mij,
we kijken samen nog wat tv
of lezen een boekje.

20

Het poepsnoepje of het pilletje
werkt vlug! Mijn hoofdje wordt
moe en ik kan niet goed meer
rechtzitten. Wat raar allemaal!

21

De spelbegeleidster komt ons
halen. Ze rijdt met mijn bed door
de gang tot aan een grote witte
deur. Mama of papa is mee en
mijn knuffel ook.

23

De spelbegeleidster controleert
mijn armband. Ze toont foto’s en
vertelt wat er straks gaat gebeuren. Mama of papa moet nu ook
een blauwe schort en paarse
muts aandoen.

22

Ze rijden mijn bed binnen in zibi’s
wachtruimte, dat is een klein kamertje met mooie tekeningen op
de muur. Mama of papa zit naast
mijn bedje.

24

Een lieve verpleegkundige in
een blauw pak en een muts komt
me halen en brengt me naar de
dokter. Mama of papa mag nog
even mee naar de operatiekamer.

25

Wat een rare kamer! Er zijn hier grote
lampen, een smal bed, tafeltjes met
spullen van de dokter en computers.
Iedereen draagt een blauw pak, een
muts en handschoenen. Mama of
papa blijft dicht bij mij.

27

Ze zet een raar hoedje op mijn
vinger of op mijn grote teen. Dat
doet geen pijn hoor. Ze maakt
een gordel vast rond mijn buik
zodat ik niet zou vallen.

26

De verpleegkundige legt me op
het operatiebed. Ze plakt drie
ronde klevertjes op mijn borst, zo
kan de dokter op zijn computer
zien hoe vlug mijn hartje klopt.

28

De slaapdokter zorgt dat ik een
beetje kan slapen en houdt een
maskertje voor mijn mondje.
Het ruikt een beetje raar. Ik moet
een paar keer flink blazen… daarna weet ik niets meer, ik ben in
slaap gevallen! Nu gaat mama of
papa even terug naar mijn kamer.

29

Als de dokter klaar is, word ik
wakker in de ontwaakkamer. Een
verpleegkundige in blauw pak
zorgt nu voor me en laat mama of
papa vlug komen.

31

Soms heb ik een buisje aan mijn
arm, dat heet een infuus, de
slaapdokter weet welke kinderen
dat nodig hebben. Ik vind dat vervelend. Ik voel me raar, moe en
heb een rare smaak in mijn mond.
Straks voel ik mij beter.

30

Mama of papa zit naast mij en vertelt dat ik heel flink geweest ben.
Het hoedje zit nog op mijn vinger
of grote teen en ik hoor gepiep
en wat vreemde geluiden.

32

Als ik goed wakker ben, mag ik
terug naar mijn kamer!
De klevertjes mogen van mijn
borst. Ik krijg een echt zibi-diploma en mag een kadootje kiezen
omdat ik zo flink geweest ben.
Hoe leuk!

33

Een verpleegkundige van het kinderdagziekenhuis komt ons halen
en rijdt met mijn bed terug naar
mijn kamer.

35

De spelbegeleidster komt langs.
Ik mag vertellen hoe het was bij
de dokter. Als ik niet meer moe
ben, mag ik terug spelen.

34

Ik moet nog een beetje rusten.
Ik heb ook dorst maar ik moet
nog wachten om te drinken ...
De verpleegkundige brengt
straks een beetje water of melk.

36

De dokter komt langs en zegt dat
ik straks naar huis mag. Ik mag
mijn kleren weer aandoen,
mama of papa maakt onze tas
klaar en op het afgesproken uur
vertrekken we naar huis.

Nuttige informatie
kinderdagziekenhuis az groeninge
campus kennedylaan
Pres. Kennedylaan 4
8500 Kortrijk
t. 056 63 20 20
Open elke werkdag van 6.30 tot 20u (uitgezonderd feestdagen).
Buiten de openingsuren kan u contact opnemen met de dienst
kindergeneeskunde bij problemen of vragen, t. 056 63 20 30.
Een vooropnamegesprek is mogelijk elke werkdag van 8.30 tot 16u.
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