
Dagopname Kinder- en Jeugdafdeling



Je mag een tijdje niet eten en drinken.



Je gaat naar het Beatrixziekenhuis voor een afspraak. 
Je hoeft niet alleen, er mag altijd iemand met je mee.



Dit is de ingang van het Beatrixziekenhuis.



Welkom op de Kinder- en Jeugdafdeling (5 Oost). 
Hier mag je aanbellen. De deuren worden voor je opengedaan.



De verpleegkundige wacht hier op je. 
Samen ga je naar jouw kamer. 



De medisch pedagogisch zorgverlener vertelt wat er gaat gebeuren. 



De verpleegkundige stelt jou, je vader of moeder een paar vragen. 



Je krijgt een bandje om je arm. Hierop staat je naam en je leeftijd. 
Je krijgt ook de Emla pleisers opgeplakt. Deze pleister verdooft je hand een beetje.



De verpleegkundige meet je bloeddruk. 



De verpleegkundige meet ook je temperatuur.



Je krijgt een operatiejas aan.



Samen met je vader of moeder en de verpleegkundige ga je naar de operatieafdeling. 



Dit is de ingang van de operatieafdeling.



Dit is de operatieafdeling. Voordat je naar de operatiekamer gaat, kom je eerst hier langs. 



Je vader of moeder krijgt speciale kleding voor de operatieafdeling. Dit is een blauwe pak. 



Op de operatieafdeling stelt een verpleegkundige een paar vragen aan jou, je vader of je moeder.



De verpleegkundige plakt drie stickers op jouw borst. Deze stickers meten je hartslag.



Je krijgt een infuus in je hand.



Soms moet je even wachten voordat je aan de beurt bent. 



Samen met je vader of moeder ga je naar de operatiekamer. 



Er hangen veel lampen in de operatiekamer.



In de operatiekamer staan veel computers. Deze computers houden je in de gaten tijdens de operatie.
Alle mensen op de operatieafdeling dragen blauwe pakken.



Op de operatiekamer moet je overklimmen naar een ander bed.



Je krijgt een knijper op je vinger. Dit is een zuurstofmeter.



Dit kapje zorgt ervoor dat je in slaapvalt. Uit het kapje komt een slaapmiddel. 



Via het infuus, die in je hand zit, krijg je een slaapmiddel. Dit heet de narcose. 



Als de operatie klaar is, word je weer wakker op de uitslaapkamer. Je vader of moeder is dan bij jou. 



Je krijgt een waterijsje als je dat wilt. 



Samen met je vader of moeder en de verpleegkundige ga je terug 
naar de Kind- en Jeugdafdeling (5 Oost).



Je mag nu eten en drinken. 



Als je pijn hebt krijg je medicijnen om de pijn te verzachten.



Het infuus wordt eruit gehaald als je naar huis gaat. 
Als het infuus uit je hand is krijg je een gaasje op hand. 



Als je naar huis gaat mag je je eigen kleren weer aan.



De verpleegkundige geeft je informatie mee als je naar huis gaat.



Naar huis toe. 


