Anesthesie

Floortje wordt
geopereerd
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Beste ouder,
In dit boekje kan je het verhaal lezen van
het dappere Floortje, die naar het ziekenhuis komt voor een operatie. We raden aan
om dit verhaal voor te lezen aan jouw kind,
zodat jij en jouw kind goed geïnformeerd
zijn. Hoe beter je bent voorbereid, hoe
minder zorgen of angst jouw kind heeft op
het moment zelf.
In dit verhaal wordt Floortje aan haar
oortjes geopereerd. Dit is ter illustratie.
Elke andere operatie heeft een gelijkaardig
verloop.
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Floortje heeft pijn aan haar oortjes.
De dokter heeft beslist dat ze moet
geopereerd worden.
Dappere Floortje gaat samen met
haar octopusje naar het ziekenhuis.

Mama en Floortje gaan naar het
ziekenhuis. Ze moeten zich eerst
inschrijven.

Floortje krijgt een wit armbandje met
haar naam op.
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Floortje

Mama en Floortje gaan naar het
dagziekenhuis.
Floortje krijgt een toverzalfje op haar
beide handjes. Dit toverzalfje doet
haar handjes een beetje slapen en
tintelen. Dit geeft een ‘vreemd’ of
tintelend gevoel.

De slaapdokter komt nog langs en
kijkt of Floortje geen koorts heeft
en niet ziek is.
Ze luistert naar Floortjes hart en
longen.

Daarna gaat Floortje met mama
naar haar kamer. Hier wachten ze
tot Floortje aan de beurt is.
Floortje speelt en leest een boekje
tijdens het wachten. Floortje krijgt
een mooi operatiekleedje.
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Floortje krijgt ook een mooie muts.

Ook mama moet zich verkleden.
Mama krijgt een mooie schort
van de verpleegster.

Dan is Floortje aan de beurt. Een
lieve verpleegster neemt Floortje,
octopusje en mama mee naar de
operatiezaal.
Floortje is een beetje bang. Maar ze
blijft dapper, want mama en octopusje
zijn nog steeds bij haar.
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Floortje mag op een groot bed gaan
liggen. Er worden drie stickertjes op
haar borst gekleefd: een gele, een
rode en een groene.
Floortje krijgt ook een knijper met
een rood lichtje op haar vinger. Dat
kriebelt een beetje.
Dan komt de slaapdokter. Wat heeft
hij een leuke muts aan! Floortje krijgt
een ‘pilotenmasker’ en mag een
speciale droom kiezen. De slaapdokter
maakt een gepast mengseltje voor
in het pilotenmasker en daarna mag
Floortje het opzetten.
Hij geeft haar ook een klein muggenprikje in haar handje. Door het toverzalfje doet dit helemaal geen pijn.
Dan valt Floortje in een diepe slaap
en doomt over… octopusjes.

Als Floortje slaapt, wacht mama in
de wachtzaal.
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Na de operatie wordt Floortje wakker in de
ontwaakzaal, waar mama al bij haar zit.
Floortje is super flink geweest. Ze krijgt een lekker
ijsje van de verpleegster. Floortje is heel fier.
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Als Floortje geen pijn meer heeft, mag ze terug naar haar
kamer. Floortje mag nu een glaasje water drinken. Lukt dit
goed voor haar maagje, mag ze ook een lekker koekje eten.
De oordokter komt nog eens kijken of alles goed gaat.
Daarna mogen mama, octopusje en Floortje naar huis.

Wat een avontuur!
9

10

11

Wij wensen jouw kind een
aangenaam verblijf en
een spoedig herstel toe!
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