
Janske krijgt een operatie

Voorbereiding op een operatie



Janske gaat met mama naar het 

ziekenhuis in Weert. Het ziekenhuis heet 

het Sint Jans Gasthuis, of SJG Weert.

Naar het ziekenhuis

Janske krijgt een operatie



Janske moet een operatie krijgen. 

Zij gaat met haar mama naar het Vrouw-

Moeder-Kind centrum (VMK). Ze heeft 

haar rugzakje en haar knuffel 

meegenomen.

In het ziekenhuis

Janske krijgt een operatie



Aan de balie zit de secretaresse. Janske

en mama stellen zich voor. Deze 

mevrouw brengt Janske naar haar kamer.

Op de afdeling

Janske krijgt een operatie



Dan komt de zuster. De zuster legt aan 

Janske en mama uit wat er vandaag gaat 

gebeuren.

Op de afdeling

Janske krijgt een operatie



Op de afdeling

Janske krijgt een operatiehemdje 

aan.



Op de afdeling

De zuster doet Janske

een naambandje om



Op de afdeling

Met een oorthermometer wordt 

de lichaamstemperatuur van 

Janske gemeten. Janske vertelt 

aan de zuster dat mama dit 

thuis ook wel eens doet.



Op de afdeling

Hier krijgt ze een zetpil tussen haar billen. De zetpil 

zorgt ervoor dat Janske na de operatie minder pijn 

heeft.



Op de afdeling

Janske mag nog even spelen op de 

speelkamer. Gezellig!



Op de afdeling

Hier krijgt Janske een drankje. Er kan ranja bij gedaan 

worden, omdat het een beetje gek smaakt. Jankse kan 

hier slaperig van worden en zelfs lacherig! 



Naar de operatiekamer

Janske mag naar de operatiekamer. Het bed heeft 

wielen. De zuster, mama en de knuffel gaan mee.



Naar de operatiekamer

Mama moet een overall over haar eigen kleren 
aandoen en een muts opzetten. Janske krijgt zelf ook 
een muts op.



In de voorbereidingskamer van de operatiekamer

Hier zijn ze op de voorbereidingskamer. De 
zuster overlegt met de operatiezuster



Op de operatiekamer

Dit is de operatiekamer. Deze staat vol met 
computers en andere apparaten. Janske
mag op het operatiebed gaan liggen.



Op de operatiekamer

Kijk, dit is de operatielamp.



Op de operatiekamer

Ook krijgt ze plakplaatjes op haar borst die 

haar hartslag meten.



Op de operatiekamer

Ook krijgt ze een metertje (saturatiemeter) op 
haar vinger die meet hoeveel zuurstof er in 
haar bloed zit. Dit doet geen pijn.



Op de operatiekamer

De slaapdokter meet bij Janske de bloeddruk.



Op de operatiekamer

De slaapdokter zet Janske het kapje op 
haar mond en neus. Uit het kapje komt 
slaaplucht. Hier gaat Janske van slapen. 
Mama blijft bij Janske totdat ze slaapt.



Op de operatiekamer

Als Janske slaapt krijgt ze een dun rietje 

met een blauw dopje in haar hand.



In de wachtkamer van de operatiekamer

Mama wacht in de wachtkamer.



Op de operatiekamer

De mevrouw achter de balie belt op dat de 

operatie van Janske klaar is. Mama mag dan 

weer naar haar toe.



Op de opertiekamer

Janske wordt wakker op de uitslaapkamer. 

Mama is weer bij haar.



Op de operatiekamer

Mama geeft Janske drinken.



Terug naar de afdeling

Janske gaat terug naar haar kamer op de 

afdeling.



Op de afdeling

Janske is misselijk, ze spuugt in een 

bekkentje.



Op de afdeling

Janske moet af en toe wat drinken.



Op de afdeling

Janske krijgt ook een ijsje, dit is goed voor 

haar keel.



Op de afdeling

Dr. Joe-Hoe komt Janske een beloning 

brengen, omdat ze zo dapper is.



Op de afdeling

Het gaat heel goed met Janske. 

Het blauwe dopje mag er uit. 

Dit doet geen pijn.



Op de afdeling

Janske speelt nog even.



Naar huis

Dan gaat ze met mama naar huis. 

Daaag Janske!


