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Alles over

Hoe voel jij je?

Wie zorgen er
voor jou in het
ziekenhuis?
Wat zijn
buisjes?

MIJN BUISJES
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Wat gebeurt
er in het
ziekenhuis?

DapperDiploma
1

Datum: .......................................................

2

Wij verklaren dat:
...........................................................................................................

erg dapper was

bij het plaatsen van buisjes

3

1
4
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Dit boek is voor jou!
Je krijgt het boek als je voor een opname
naar het Bravis ziekenhuis gaat. Je kunt
Het BeterBoek samen met je vader, moeder
of verzorger lezen. Je leert dan wat er
allemaal in het ziekenhuis gebeurt. Er
staan ook spelletjes en kleurplaten in!
Als je weer thuis bent, kun je Het BeterBoek
aan jouw opa en/of oma of aan vriendjes en
vriendinnetjes laten zien. Ook is het leuk
om nog eens te lezen wat je allemaal in het
ziekenhuis hebt beleefd.

2
3

...en wie
ben jij?

Mijn naam is: .............................................

Leeftijd: ........................................................
4

5
Woonplaats:
...............................................

6
Datum: ..........................................................

teken jezelf of
plak een foto!

wwwoef
wie ben jij
?

Mijn verjaardag is op:

Zo heten de anderen
van mijn gezin:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Ik word heel vrolijk van:

Mijn school heet:

........................................................................

........................................................................

Mijn lievelingseten is:

en ik zit in groep: .............................

......................................................................

Ik drink het liefst:

Mijn beste vriend(innet)jes zijn:

......................................................................

.........................................................................
.........................................................................
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‘ H oi, ik ben Rik en
dit is mijn hondje Bogus’

Rik houdt van voetbal, gamen, skateboarden,
zijn hond Bogus en … zijn buurmeisje Isa.
Zijn lievelingskleur is groen en hij speelt heel
vaak met Bogus in de tuin.

Even voorstellen... dit is Rik en hij
is ziek. Speciaal voor jou vertelt
hij zijn verhaal. Lees je mee?

‘Dit is Isa’

Isa is het buurmeisje van Rik.
Ze houdt van spelen in het bos.
Haar hobby's zijn knutselen,
tekenen en verven.

BeterBoekvragen:

Ga jij voor het eerst naar het
Bravis ziekenhuis?
Ja

Nee, voor de ......... e keer

Ik vind het wel/niet spannend.

Mijn oren doen pijn

Rik heeft vaak oorontsteking en
kan niet zo goed horen. Hij is
met zijn mama naar de huisarts
geweest. Die heeft verteld dat
hij naar het ziekenhuis moet.

Mama b
lijft de
hele tijd b
ij je !
‘Dit is mama’

Mama is heel lief voor Rik.
Ze gaat samen met Rik naar
het ziekenhuis. Gelukkig blijft
mama altijd dichtbij.

4

Kleurplaat

5

Welke is anders?
Oplossing zie colofon

A

Zoek de verschillen
Je denkt vast dat je drie keer dezelfde plaatjes
ziet, maar dat is niet zo! In de eerste zitten vijf
verschillen, in de tweede zitten zes verschillen
en in de derde kun je er zeven vinden.

B
1

C

D

E

F

G

H

2

3

Oplossing zie colofon

BeterBoekvraag:

Waar moet jij naartoe?
........................................................

6

Wat neem
je mee??

Rik weet niet wat hij mee moet nemen
naar het Bravis ziekenhuis. Help jij hem?
Als je de goede weg volgt, kom je allerlei
spulletjes tegen die Rik meeneemt. Let wel op,
er zijn ook spulletjes die niet handig zijn om
mee te nemen. Kies dan een andere weg.

Begin hie
r!

Wat neemt Rik mee?

Oplossing zie colofon

1 .............................................................................
2 .............................................................
3 ..............................................
4 ..............................................
5 ..............................................
6 ..............................................
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Welkom in het
Bravis ziekenhuis
Het is best spannend om in het ziekenhuis
te zijn. Zeker als je het nog nooit hebt
meegemaakt. Gelukkig werken er mensen
die heel goed weten hoe ze voor jou moeten
zorgen. Wij doen ons best om jouw tijd in het
ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken.

rte
We wensen je van ha
ed verblijf
beterschap en een go
uis!
in het Bravis ziekenh
BeterBoekvraag:

Met wie ga jij naar het ziekenhuis?
8
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Rik en mama zijn samen
bij het ziekenhuis. Het is
een groot gebouw met
veel afdelingen. Mama zegt
tegen Rik: “Kom maar mee.”
De mama van Rik gaat naar
de mevrouw bij de balie.
Zij vertelt waar Rik en zijn
moeder naartoe moeten.
Ze gaan naar de polikliniek
van het ziekenhuis.

jij

Naar het ziekenhuis

KNO-Arts
Rik gaat met zijn mama naar de KNO-arts.
Dat is dokter Kay. Hij lacht en zegt: “Hallo Rik!”.
Hij onderzoekt Riks oren met een apparaatje.

BeterBoekvraag:

Is jouw dokter aardig?
Ja

‘Dit is dokter Kay’

Nee

Hij gaat proberen Rik beter te maken.
Het is een hele aardige dokter.
Hij heeft ervoor geleerd om mensen
te helpen die pijn hebben aan hun
keel, neus of oren.

BeterBoekvraag:

Hoe heet jouw dokter?
..........................................................
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Ik gebru oop ook!
otosc
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Wist je dat...

5
6

… een otoscoop een
apparaatje is dat de
dokter gebruikt om
in je oren te kijken?

H oe voelde je je bij de KNO-arts?
Omcirkel jouw gevoel.

Blij

Stil

Je mag hier ook een foto
van jezelf plakken!

Geschrokken Verdrietig

Bang

Boos
9

Wie werken
er in jouw
ziekenhuis?
r de
Dokter Kay zegt dat er lucht doo
de
buis moet gaan. Weet jij hieronder t
je nie
open buis te vinden? Pas op dat
vastloopt bij een ontsteking!
Restaurant Grand Café Hotel

Restaurant · Hotel · Bruiloft · Borrel · Feest

www.grandcafehoteldebourgondier.nl
Restaurant · Hotel · Bruiloft · Borrel · Feest
Grote Markt 2-3 · 4611 NR Bergen op Zoom
Tel: 0164 - 254000 · info@grandcafehoteldebourgondier.nl
www.grandcafehoteldebourgondier.nl

januari 2021

www.robog.nl

BeterBoekvraag:

Waarom moest jij buisjes?
Ik was vaak verkouden.
Ik had vaak oorontsteking.
Er kwam vocht uit mijn oor.
10
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Verpleegkundigen

De verpleegkundigen zorgen
de hele dag voor jou. Je kunt
ze altijd alles vragen.

Bravis ziekenhuis

Medisch secretaresse

De secretaresse werkt achter en
rondom de balie. Zij zorgt ervoor
dat alle papieren in orde zijn en
dat afspraken gemaakt worden.

Slaapdokter

Deze dokter zorgt ervoor dat
je tijdens de operatie slaapt
en helemaal niets voelt.

Doktersassistent
Zij helpt de dokter bij onderzoeken
en vele andere medische taken.

Twee plaatjes
zijn hetzelfde .
Zie jij welke?
Oplossing:
en
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Oplossing zie colofon
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Twee clowns
zijn hetzelfde.
Zie jij welke?

Wist je dat...
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... het middenoor in verbinding staat
met je neuskeelholte via de buis van
Eustachius? Tijdens het slikken gaat
deze verbinding open. Door deze
buis komt lucht naar het oor.

Buisjes

Trommelvliesbuisjes worden geplaatst als
je helemaal verdoofd bent. Bij de operatie
gaan je ouders even de operatiekamer uit. De
KNO-arts maakt een kleine sneetje van 3 mm
in het trommelvlies van één of van beide oren.
Hij/zij gebruikt hiervoor een microscoop,
want de buisjes zijn heel klein. Het vocht
en slijm worden hierna uit het middenoor
gezogen om de druk op het middenoor te
verminderen. Het buisje wordt in de opening
geplaatst, zodat het gaatje niet dicht kan
groeien. Het buisje blijft een paar maanden
of zelfs een jaar of langer zitten.

6

9

Het buisje wordt op den duur uitgestoten
door het trommelvlies naar de gehoorgang.
Het gaatje in het trommelvlies gaat meestal
vanzelf weer dicht. De operatie duurt 5 tot
10 minuten.
Dit is goed voor mij
om te weten!
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Trommelvliesbuisjes zijn kleine buisjes
van kunststof met in het midden een
opening. Hierdoor kan lucht naar het
middenoor en wordt de druk minder.
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Wist je dat...

15

Oplossing:
16
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Oplossing zie colofon

… een buisje maar 1,5 tot
2 millimeter breed is? Het is
ongeveer 3 tot 12 millimeter lang.

1

Infoormatie
2

3

4

5

Je oor bestaat
uit drie delen:

6

Lijmoor

Als je vaak verkouden bent, bijvoorbeeld
door ontstekingen, kan de buis van
Eustachius verstopt raken door vocht.
Het slijmvlies in het middenoor raakt
geïrriteerd en gaat vocht afscheiden.
Vocht achter het trommelvlies is eerst
waterig, maar kan slijmerig en taai worden.
Dat noem je een lijmoor/slijmoor.

1. Buitenoor

Het oor bestaat uit
de oorschelp en
de gehoorgang.
De gehoorgang eindigt
bij je trommelvlies.

2. Middenoor

In de ruimte achter het trommelvlies
bevinden zich de gehoorbeentjes:
hamer, aambeeld en stijgbeugel.
Ze trillen mee met je trommelvlies.

Dit is goed voor mij
om te weten!

Geluiden horen

Het geluid gaat via de gehoorgang naar
het trommelvlies en brengt dit in trilling.
Deze trilling gaat via de gehoorbeentjes
in het middenoor naar het binnenoor.
Dit gaat alleen goed als er aan beide
kanten van het trommelvlies lucht zit.

Buisjes

Bij vocht- en slijmophoping in het middenoor
kan er geen lucht meer door en hoor je ook
minder goed. Het trommelvlies wordt naar
binnen getrokken.
Hierdoor ontstaat onderdruk. Om weer lucht
toe te laten in het middenoor krijg je buisjes.

gehoorgang

3. Binnenoor

Het binnenoor bevat het slakkenhuis.
Via het trommelvlies en de
gehoorbeentjes komen geluidsignalen
binnen. Deze worden doorgegeven aan
de gehoorzenuw en zo kun je dus horen.

Wist je dat...
... het kleinste stukje bot in
je lichaam in je oor zit?
De stapes,ook wel
stijgbeugel genoemd, is
kleiner dan een rijstkorrel.

ovale venster
hamer

gehoorzenuw
evenwichtsorgaan

binnenoor

Buisje

slakkenhuis

stijgbeugel
aambeeld
trommelvlies

middenoor
buis van
eustachius

buitenoor
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Kleurplaat

Jouw kamer
en

bed

Dan komt verpleegkundige Iris. Ze brengt Rik
en mama naar een kamer. Daar staat een
bed dat omhoog en omlaag kan. Rik haalt
zijn lievelingsknuffel uit de tas.

‘Dit is verpleegkundige Iris'

BeterBoekvragen:

Ze is heel aardig en zorgt goed voor je.
Je mag haar alles vragen!

Hoe heet jouw verpleegkundige?
.........................................................................

Welke knuffel heb jij meegenomen?
.........................................................................

Je mag hier ook
een foto van jezelf
plakken!

Twee pyjama's zijn hetzelfde.
Zie jij welke?
3

5

1
2
Oplossing:
Oplossing zie colofon
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Dokter Kay luistert naar Riks hart met een
stethoscoop. Hij telt hoe vaak Riks hart klopt.

BeterBoekvraag:

Hoe vaak klopt jouw hart?
................. keer per minuut

Verpleegkundige Iris heeft een thermometer.
Ze meet hoe warm Rik is. Dat noem je
temperatuur.

BeterBoekvraag:

Wat is jouw temperatuur? ............ graden

Wist je dat...
... je in het Bravis ziekenhuis een
polsbandje om krijgt? Daarop
staan je naam, je geboortedatum,
cliëntnummer en een streepjescode.
Zo kunnen alle mensen van het
ziekenhuis zien wie jij bent.
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Je mag hier ook een foto
van jezelf plakken!

Wist je dat...

Verpleegkundige Iris gaat Rik meten. Zijn
schoenen zijn uit, want anders zou hij
langer zijn.

… je tijdens het slapen wel
bijna 2 centimeter groter bent?
Dat komt door de zwaartekracht.
Als je staat word je kleiner!

BeterBoekvraag:

Hoe lang ben jij? .........… m ........… cm

Verpleegkundige Iris doet een band om
Riks arm. In de band zit een ballonnetje.
Verpleegkundige Iris pompt het op. Ze ziet
op het metertje Riks bloeddruk.

Ze gaat Rik ook wegen. Ze mag zijn
kleren niet meewegen. Daarom is Rik
in zijn ondergoed.

BeterBoekvraag:

BeterBoekvraag:

Wat is jouw bloeddruk? … …...........

Hoeveel weeg jij? ...........… kg

140
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100

80

70

Welke schaduw hoort
bij welk plaatje?

1
Oplossing zie colofon
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Kleurplaat

Narcose

Rik is onderzocht. De dokter vertelt aan mama,
dat Rik geopereerd wordt. Dat is om Rik beter
te maken. De slaapdokter brengt Rik in slaap.
Dat heet narcose. Hij krijgt een kapje op en dat
ruikt een beetje raar. Mama blijft bij Rik!

Wist je dat...
... je voor de operatie niets mag
eten en drinken? Dat heet “nuchter”
zijn. Tijdens de operatie moet je
maag leeg zijn. Door de narcose
slaapt ook je maag even en dan
kan het eten teruggaan. Dat mag
niet, omdat je je kunt verslikken.

BeterBoekvraag:

Is er iemand bij jou als je gaat slapen?
Nee

Ja, wie?

...........................................................................
Infuus
Hierbij wordt met behulp van een prikje een
buisje in je ader gebracht. Vooraf kun je hier voor
een verdovingszalf op je hand of arm krijgen.
Op dat buisje wordt een slangetje aangesloten.
Dat heet een infuus. In het slangetje spuit de
slaapdokter een slaapmiddel, zodat je moe wordt
en gaat slapen.

Kapje

Soms krijg je een kapje over je neus en
mond. Daaraan zit een slang die lucht
in het kapje brengt. Door de lucht in te
ademen, val je rustig in slaap. Het ruikt
wel een beetje raar. Als je alleen door je
mond inademt, merk je het minder.

jij
vond ?
t
a
W
kapje
t
e
h
van
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Speciale jas en muts

Pater Dehonlaan 63
4615 DC Bergen op Zoom
www.juvenaat.nl

Tijdens de operatie draag je speciale kleren.
Je krijgt een operatiejas aan en een operatiemuts
op. Dit is bedoeld om alles schoon te houden.
Ook de chirurg en de andere mensen in de
operatiekamer dragen speciale kleding.

Als je wat wilt vragen
kan dat altijd!
BeterBoekvraag:

Wil je nog iets weten of vragen
over de operatie?
.........................................................................
.........................................................................
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Dit is de
operatiekamer

-

Operatie
BeterBoekvraag:

Wie was er bij jou toen je wakker werd?

....................................................................

Rik is in de operatiekamer. Ze gaan buisjes
plaatsen. Rik slaapt, want dan voelt hij niets.
Als hij straks wakker wordt dan is zijn moeder
weer bij hem!

Ik ben bij je!

Uitslaapkamer

Rik gaat na de operatie naar de uitslaapkamer.
Zijn moeder is bij hem als hij wakker wordt. Hij
krijgt iets te eten en te drinken. De dokter komt
nog even langs. De verpleegkundigen houden
Rik na de behandeling in de gaten om te kijken
of alles goed met hem gaat.

H oe voelde je je
in de uitslaapkamer?
Omcirkel jouw gevoel .

Blij

Stil

Geschrokken

....ssssst
Rik slaapt ..

Verdrietig

Bang

Boos
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Help jij
mee?

Welk puzzelstukje
hoort waar?

a ...
b ...

info@berghbouw.nl www.berghbouw.nl

c ...
d ...
...
eE

wenst alle kinderen beterschap!

FP

www.capsnobel.nl
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Oplossing zie colofon
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Zoek de 11 verschillen

Oplossing zie colofon

Dit is goed voor mij
om te weten!

Nazorg
Oorpijn

Als je pijn hebt na de operatie dan
mag je paracetamol krijgen: als
zetpil, tablet of drankje.

Loopoor

Een oor kan na de operatie ontstoken
raken. Het ontstekingsvocht loopt er dan
uit. Dit noemen we een loopoor. Als dit
gemiddeld langer dan 2 of 3 dagen duurt zijn
oordruppels meestal nodig. Over vocht uit
het oor, oorpijn of koorts na de operatie moet
mama of papa contact opnemen met de
kno-arts. Hij schrijft dan bijvoorbeeld
antibiotica voor in de vorm van druppels.
Een dag na de operatie mag je weer naar school.
Bij het douchen of in bad gaan is het raadzaam
om de eerste week de oren droog te houden.
Zwemmen mag meestal weer na een week.
Bij een loopoor zijn oordopjes raadzaam.

BeterBoekvraag:

Wat vond je van jouw ziekenhuisopname?
.........................................................................
.........................................................................

BeterBoekvraag:

Wie vond je allemaal aardig in het Bravis
ziekenhuis?
.........................................................................
.........................................................................

BeterBoekvraag:

Wat ga jij als eerste doen
als je weer thuis bent?
.........................................................................
.........................................................................
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Naar

We zijn b
lij dat je
weer thu
is bent!

huis

Wist je dat...
...de dokter je soms later

nog een keer wil zien om
te kijken hoe het met je
gaat? Dat heet controle.

BeterBoekvraag:

Dokter Kay heeft goed nieuws.
Rik mag naar huis. “Jippie”, roept Rik.
Hij maakt een sprongetje, zo blij is hij.

Wanneer is jouw controle?
....................................................

Rik krijgt een DapperDiploma
met zijn naam erop, omdat
hij flink is geweest!

staat deze
H oe vaak et hele boek?
h
otoscoop in

Twee hoofdlampjes
zijn hetzelfde. Zie jij welke?
1

3

5
Oplossing:
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Oplossingen zie colofon
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‘Hoi, ik ben PinPin van de Rabobank. In het
ziekenhuis liggen is nooit leuk. Maar je leert er wel
heel veel mensen kennen. Dokters, zusters, andere
kinderen. Die hopen ook allemaal dat je snel weer
beter wordt. Misschien ga je sommigen wel missen
als je weer thuis bent. Vraag even of ze een wens
voor je willen schrijven. Dan kan je die altijd nog
teruglezen. Veel beterschap!’

Ik heet

Ik heet

Ik wens
Ik wens

Ik heet
Ik heet

Ik wens

Ik heet
Ik wens

Ik wens

Ik heet
Ik heet
Ik heet

Ik wens

Ik wens

Ik wens
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Het BeterBoek over buisjes is ontwikkeld door
Bureau Méteau in samenwerking met gezondheids
deskundigen. Ouders/verzorgers en kinderen worden in
Het BeterBoek op een positieve, speelse en interactieve
manier voorgelicht over deze medische ingreep.
De uitgave is ontwikkeld voor huisartsen, kno-artsen
en poliklinieken van ziekenhuizen.

Het BeterBoek is een uitgave
voor het Bravis ziekenhuis
16e jaargang, januari 2021
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Oplossingen
Puzzel 1 blz. 6: ambulance F. Puzzel 2 blz. 6: 1-1:
1 rechter spiegel, 2 oorbel moeder, 3 nummerplaat,
4 kraag Rik, 5 hekje. 2-1: 1 ziekenhuisbord, 2 lift,
3 schoorsteen, 4 balkon, 5 lantaarnpaal, 6 linker
huisje. 3-1: 1 kaarten op muur, 2 greep nachtkastje,
3 kleur van boek, 4 kleur rits rugzak, 5 stangen bed,
6 boeken, 7 schaduw bedpoot. Puzzel blz. 7:
1 schone kleren, 2 pyjama, 3 boek, 4 knuffel,
5 actiefiguur, 6 toilettas. Puzzel blz. 11: 2 en 3.
Puzzel blz. 12: 2 en 12. Puzzel blz. 15: 1 en 4.
Puzzel blz. 17: a3, b4, c1, d2. Puzzel blz. 22: a3, b4,
c7, d1, e6, f2, g5. Puzzel blz. 24: 1 raamluik, 2 fiets,

Sponsorindex

Colofon

ACB-Autolakken
Administratiekantoor Bartels B.V.
Airpro BV
Auris
Basisschool De Biezenhof
Basisschool Maria Regina
BENU Apotheek
Bergh Bouw
Bij de Pastorij
Capsnobel Accountants &
Belastingadviseurs
Cargill
Curio
Droogers Verspreidingen VOF
Duinmetaal B.V.
Fysiotherapiepraktijk Hezemans
Grand Café Hotel de Bourgondiër
Gymnasium Juvenaat
HAS Hogeschool
Het Kwadrant, School voor
Praktijkonderwijs
Huijbrechts Totaal Wonen
Huisartsenpraktijk de Boswachter
Huisartsenpraktijk de Vliethof
Islamitische Basisschool El Feth
JoKi-C
Leunis Makelaars V.O.F.
Lineage Logistics
Machinefabriek Jansen Tholen
Norbertus Gertrudis Lyceum
Pharmades Group
Proviform
Rabobank Zuidwest- Brabant
RK Basisschool 'De Toermalijn'
Robog.nl
RSG 't Rijks
Sancta Mariaschool
Stichting Crematoria en
Begraafplaatsen Zoom- en
Zegestede
Tandartspraktijk Hopmans
Tandartspraktijk Vega Sanchez
Van Opstal Grosfeld Makelaars
't Zusje Bergen op Zoom

Bedankt!

3 vogelhuisje, 4 gordijnen, 5 vlieg, 6 dak,
7 vlaggenstok, 8 bankje, 9 skateboard,
10 lantaarnpaal, 11 auto. Puzzel blz. 25: 2 en 6.
De otoscoop staat 6 keer in het boek.
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Alles over

MIJN BUISJES

Rik krijgt buisjes en hij gaat met zijn moeder
naar het Bravis ziekenhuis. In Het BeterBoek
over buisjes lees je wat er allemaal gebeurt.
Ook wordt uitgelegd hoe je oren werken
en wat buisjes zijn. Kortom: een heel leuk
doeboek met ook informatie, spelletjes en
kleurplaten. Maak er een mooi
herinneringsboek van!

