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Zibi is een 
beetje ziek. 
Maak jij hem 
weer beter? 

DOEBOEKJE 
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ZOEK • ONTMOET • DENK

  NOG MEER KLEURPLEZIER? WWW.AZGROENINGE.BE/KINDEREN

Kleur de tekening en stuur ze naar 

de kinderafdeling van het ziekenhuis 

(Pres. Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk).

De mooiste tekeningen komen op 

de kinderwebsite.

KLEUR
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Ik ben een zorgrobot. 

Ik woon op de afdeling 

kindergeneeskunde. 

Ik kan spreken, zingen, 

verhalen vertellen, 

dansen en spelletjes 

spelen. De spelbege-

leiders zorgen goed 

voor mij. Ze nemen 

me mee op bezoek 

bij patiëntjes. Zo maak 

ik nieuwe vriendjes.

ONTDEKSPEEL

Hallo, 
ik ben 
Zora

Help, 
mijn neus 

bloedt!

Wat is 
dat, een 
infuus?

Plots druppelt er bloed uit je neus. 

Dat is schrikken! Misschien kreeg 

je een stoot? Ben je gevallen? 

Of ben je gewoon verkouden? 

Geen paniek. Vaak is een bloedneus 

niet erg. Ga gewoon rustig zitten 

(niet liggen). Buig je hoofd een beetje 

naar voor. Iemand knijpt je neus dicht 

met duim en wijsvinger. Je ademt nu 

via de mond. Stopt het bloeden niet 

na tien minuten? Stop dan een watten-

propje met neusdruppels in je neusgat.

Een infuus is een zakje met een vloeistof. 

Er hangt een plastic slangetje aan. De vloeistof 

bevat geneesmiddelen. De dokter beslist of 

je een infuus nodig hebt. De verpleegkundige 

geeft je een klein prikje. Zo brengt hij of zij 

het slangetje in je ader. De vloeistof komt in 

je bloed terecht. Zo word je snel weer beter. 
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ONTMOETZOEK

Hallo, ik 
ben dokter 

Colpaert
Ik ben een kinderarts. Ben je ziek of 

heb je pijn? Dan ga je naar de dokter. 

Misschien wel naar mij. Een kinderarts 

is een dokter die alleen maar kindjes 

onderzoekt. In de kinderafdeling van 

het ziekenhuis werken we met acht 

kinderartsen samen. Moet je in het 

ziekenhuis blijven? Dan komen we elke 

dag langs om te weten hoe het met je 

gaat. Als we zien dat je genezen bent, 

dan mag je terug naar huis bij je familie 

en vriendjes.

Zoek
de zeven 

verschillen
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Kleur in wat je 

zeker moet 

meebrengen naar 

het ziekenhuis.
DENK

ZEEP


