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KLEUR

Zibi ziet een
beetje bleek.
Kleur jij hem in?
Kleur de tekening en stuur ze naar
de kinderafdeling van het ziekenhuis
(Pres. Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk).
De mooiste tekeningen komen op
de kinderwebsite.
NOG MEER KLEURPLEZIER? WWW.AZGROENINGE.BE/KINDEREN

Wat is dat,
een inductiemasker?
De slaapdokter (of ‘anesthesist’) brengt je in slaap
voor een onderzoek of een kleine ingreep. Daarvoor
gebruikt hij een inductiemasker. De slaapdokter houdt
het masker voor je mond en je neus, zodat je het slaapgas inademt en zachtjes wegdroomt. Zo’n masker
bestaat in verschillende formaten,
aangepast aan je
leeftijd, een heeft
een roze kleur.

SPEEL

Hallo,
ik ben een
Kiwanispop
Als je een operatie of andere behandeling moet ondergaan, tonen de medewerkers van het ziekenhuis op mij wat
er met je zal gebeuren. Je mag mij
kleuren, versieren en kleertjes geven.
De spelbegeleidster kan je daarbij
helpen. Zo word ik je vriendje tijdens je verblijf in het ziekenhuis
en ook thuis.
MET DANK
AAN KIWANIS
KORTRIJK

ONTDEK

Help,
ik heb me
verbrand!
Au, mijn hand doet pijn! Misschien
liep je tijdens het spelen met je
hand tegen het fornuis aan? Of
heb je hete melk gemorst? Hou
je hand een kwartiertje onder
lauw stromend water. Zo vermindert de pijn. Mama
of papa verzorgt
je hand dan met
speciale zalf en een
verband. Als de wonde te diep is, ga je beter
naar de huisarts of naar
het ziekenhuis.

ZOEK

ONTMOET

Zoek
de zeven
verschillen

Hallo,
wij zijn de spelbegeleidsters
Wij zijn Ingrid, Martine en Virginie.
Op de kinderafdeling en in het
kinderdagziekenhuis zorgen wij
voor animatie en informatie. We
begeleiden je naar onderzoeken
en operaties. Daarnaast bezorgen
we jou een leuke dag. Wil je een
spelletje spelen met mama of papa?
Dan brengen we dat graag naar
je kamer. Als het mag van de arts,
kan je komen spelen en knutselen
in onze speelzaal.

DENK

Waarvoor gebruiken de artsen van
het ziekenhuis deze instrumenten?
TIP! JE VINDT DE OPLOSSINGEN OP ONZE KINDERWEBSITE:
WWW.AZGROENINGE.BE/KINDEREN

