Naar het ziekenhuis

Max

Dit is jouw zaklamp!
Bewaar hem in deze gleuf
(of stop hem terug in
de vorm hiernaast)!

Vandaag nemen we een kijkje in het ziekenhuis.
Daar werken heel veel verschillende dokters en
verpleegkundigen. Voor elk stukje van je lijf is
er wel een aparte dokter. Er zijn dokters voor je
botten, je bloed, je ogen en je oren. De orendokter
doet ook je keel en je neus. Kom, dan gaan we eens
bij ze kijken. Eerst gaan we naar de kinderarts.
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In een ziekenhuis werken een
heleboel dokters. Elke dokter
weet heel veel over een stukje
van je lijf. Elke afdeling heeft een
eigen wachtkamer. Daar staat
bijna altijd wel speelgoed of er
liggen boekjes om in te kijken.
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Een ander woord voor
dokter is arts. Een zieke
noemen we een patiënt.
En een ziekenwagen
heet ook wel ambulance.

Kun je mij op elke
bladzijde vinden?

Pak de zaklamp
hiernaast voorzichtig
uit het boek.

Als je de zaklamp on
der
de donkere folieblad
en
houdt, kun je de pren
t
onderzoeken.

weer opbergen
Je kunt de zaklamp
hiernaast terug te
door hem in de vorm
gleuf hierboven te
leggen, of hem in de
klamp kwijt? Teken
steken. Ben je de za
n stuk stevig wit
er dan zelf een op ee
uit!
papier en knip hem

In een groot ziekenhuis
is een winkeltje waar je
cadeautjes kunt kopen voor
een zieke. Soms is er zelfs een
broodjeszaak of een café.

Denk je aan het ziekenhuis, dan
denk je vaak aan een ambulance.
Maar de ziekenauto is er alleen
voor noodgevallen. Meestal ga je
gewoon met je ouders naar het
ziekenhuis voor een afspraak, net
als bij de huisarts.

Niet alle dokters mogen
opereren. Dat doen alleen
chirurgen. Die hebben daar
speciaal voor geleerd.

Het bloed dat
de prikdokter
afneemt, wordt in
een laboratorium
onderzocht. Dat
noem je ook wel
het priklab.
Het röntgenapparaat uit het
verhaal met de gebroken arm is
vernoemd naar de uitvinder ervan:
meneer Röntgen. De speciale
stralen gaan wel door huid heen,
maar niet door botten. Daarom
kun je de botten zo goed zien.

