
Op bezoek bij Suus op  
de Intensive care
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Hoi, ik ben Suus en ik lig in 
het ziekenhuis.

De afdeling waar ik lig, heet de Intensive care.
In dit boekje laat ik je zien hoe de afdeling eruit ziet en wat 
iedereen doet. 
Natuurlijk kom je niet echt bij mij op bezoek, maar bij je vader, 
moeder, opa, oma, vriend of vriendin.

Ben jij wel eens in het ziekenhuis geweest?
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Familiebegeleiding
Voordat je op bezoek gaat op de Intensive care, ga je eerst 
naar Familiebegeleiding.

De verpleegkundigen die daar werken, vragen dan of Suus 
klaar is voor het bezoek. 
Soms is de dokter Suus aan het onderzoeken. 
Je kunt dan even wachten in de familiekamer. 
Hier kun je bijvoorbeeld een spelletje spelen. 

Voor je naar Suus toe kunt, moet je eerst je handen wassen.

Intensive care
Suus ligt in het ziekenhuis en is erg ziek, daarom ligt zij op de 
Intensive care. 
Intensive care is een Engels woord en betekent extra zorg. 
Die extra zorg heeft Suus nu nodig. We zeggen ook wel IC, dat 
is lekker kort.

In dit boekje lees en zie je:
•	 hoe de afdeling eruit ziet;
•	 welke mensen hier werken en wat ze doen;
•	 welke apparaten en machines hier staan en welke geluiden 

die maken.

Natuurlijk staat niet alles in dit boekje, dus als je iets niet 
begrijpt mag je het altijd aan ons vragen. Ook mag je altijd 
zeggen wat je ervan vindt.
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Zo ziet de Intensive care  
er uit
Achter de balie kunnen artsen en verpleegkundigen Suus goed 
in de gaten houden. 
Rondom de balie zijn de kamers van alle patiënten, ook de 
kamer van Suus.

Vind je het een beetje spannend om op bezoek te gaan? 
Je hoeft niet alleen te gaan, neem maar iemand mee die je 
heel erg lief vindt.

De kamer van Suus
Suus ligt in bed en om haar bed staan apparaten met veel 
knoppen en lampjes. 
De apparaten helpen de verpleegkundigen om goed op Suus 
te letten. 
Met de buisjes en slangetjes die je ziet, is Suus verbonden aan 
deze apparaten.

De verpleegkundige schrijft op de computer hoe het met 
Suus gaat.
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Suus in bed
Suus ligt lekker onder een dekentje, maar ze ziet er heel 
anders uit dan toen ze nog niet ziek was. 

Suus heeft niet haar eigen pyjama aan, maar een blauw 
ziekenhuisjasje met drukknoopjes. 
Zo kunnen de verpleegkundigen Suus makkelijk verzorgen. 
Ook al is Suus erg ziek, je kunt wel tegen haar praten, haar een 
kus geven, haar hand vasthouden of even strelen. 
Het bed van Suus kan omlaag zodat je goed bij haar kunt. 
Natuurlijk ben je heel voorzichtig met al die apparaten om het 
bed.

Wil je een leuk cadeautje meenemen? Suus kijkt graag naar 
een tekening of foto van jou.

Dokter
De mevrouw in de witte jas is één van de dokters van de 
Intensive care. De dokter onderzoekt Suus een paar keer per 
dag om te kijken hoe het met haar gaat. 

Zo luistert zij met een speciaal apparaatje (stethoscoop) 
naar de longen en het hart van Suus. De dokter beslist welke 
medicijnen Suus nodig heeft, soms zijn dit er heel veel. 
Als Suus veel pijn heeft, brengt de dokter haar een tijdje 
in slaap. Zo merkt ze niets van de behandeling en voelt ze 
geen pijn.

Weet jij waarom dokters altijd witte jassen dragen? 
 

Zo kun je zien wie de dokter is en blijven de kleren van de dokter schoon.
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Verpleegkundige
Dit is een verpleegkundige die op de Intensive care werkt.

De verpleegkundigen zorgen dag en nacht voor Suus. Ze 
wassen haar, kammen haar haren en poetsen haar tanden.  
Ook zorgen zij ervoor dat Suus alle medicijnen krijgt en 
letten ze op de apparaten. Als het nodig is, vraagt de 
verpleegkundige de dokter om naar Suus te kijken. 
Ook helpt de verpleegkundige de dokter met het onder
zoeken van Suus. Ze leggen altijd aan Suus uit wat ze doen. Ze 
praten zelfs tegen haar als ze slaapt. Dat lijkt misschien gek, 
maar iemand die slaapt kan soms toch horen wat je tegen hem 
zegt.

Weet jij al wat je tegen Suus gaat zeggen als je bij haar 
bent?

Eten en drinken 
Omdat Suus zo ziek is, kan ze zelf niet eten. Maar eten is wel 
heel belangrijk om beter te worden. 

Daarom krijgt Suus eten uit een zakje. 
Dit eten gaat door een slangetje in Suus’ neus, zo naar haar 
maag. 
Het eten lijkt wel een beetje op melk en heeft een lichtbruine 
kleur. 

Dit eten is net zo gezond als een boterham met kaas of 
aardappelen met groenten.
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Suus heeft een infuus
Het infuus is een dun plastic buisje dat in een bloedvat van de 
hals, hand of arm wordt geprikt. 

Door het infuus komen de medicijnen in het bloed en doen ze 
hun werk in het lichaam van Suus. Het infuus dat Suus in haar 
hals heeft doet helemaal geen pijn. Soms heeft Suus zoveel 
medicijnen nodig dat één infuus niet genoeg is.

Heb jij ook wel eens een prik gekregen? Hoe vond je dat?

Medicijnen
Het infuus van Suus is verbonden met een soort pompje naast 
haar bed.

Dit pompje zorgt ervoor dat er precies genoeg van het 
medicijn, door het dunne plastic buisje, in het lichaam van 
Suus komt. Naast het bed van Suus staan nog meer pompjes, 
allemaal met een verschillend soort medicijn. Als een medicijn 
bijna op is hoor je een piepje. Dan komt een verpleegkundige 
kijken wat er moet gebeuren.

Wil je weten hoeveel verschillende soorten medicijnen 
Suus krijgt? Tel de pompjes naast het bed maar. 
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Monitor
Naast het bed van Suus hangt een klein computerschermpje; dit 
noemen we de monitor. 

Op de monitor zie je verschillende lijnen en cijfers bewegen. 
Ze hebben allemaal een andere kleur. Iedere lijn geeft iets aan; 
bijvoorbeeld hoe het hart klopt of hoeveel zuurstof er in het 
bloed zit. Zo kunnen de verpleegkundigen en dokters op de 
monitor zien hoe het met Suus gaat.

Uit de monitor komen ook allerlei geluidjes. De verpleegkundige 
let daarop en weet precies wat elk geluidje betekent.

Suus heeft een knijpertje aan haar vinger.  Hierdoor kan de 
verpleegkundige op de monitor zien of Suus genoeg zuurstof 
in haar lichaam heeft. Vraag maar aan de verpleegkundige 
om je het knijpertje te laten zien.

Ademhalen
Suus is te ziek om zelf te ademen, een machine helpt haar hierbij.

Om de machine aan te sluiten geeft de dokter Suus een medicijn 
waardoor ze in slaap valt. De dokter doet dan een buisje in de keel 
van Suus. De machine zorgt er voor dat door dit buisje, zuurstof in 
de longen van Suus komt.

Door het buisje in haar keel kan Suus niet met je praten. Soms 
moet Suus hoesten omdat het buisje kriebelt in haar keel. Schrik 
daar maar niet van.

Ook uit de beademingsmachine kan een geluidje klinken, dan 
weet de verpleegkundige precies wat er moet gebeuren.

Het geluid van de beademingsmachine klinkt hetzelfde als je 
eigen ademhaling pffffffffffffff, ppfffffffffff.
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Praten met de dokter 
Soms wil de dokter met de familie praten over de ziekte van Suus.

De familie gaat samen met de dokter en de verpleegkundige in 
een aparte kamer zitten.
De dokter probeert zo goed mogelijk uit te leggen hoe het met 
Suus gaat en geeft antwoord op de vragen van de familie. 

Vaak kan de dokter vertellen dat Suus beter wordt, maar dat dit 
nog wel een poos kan duren. 
Soms moet de dokter ook vertellen dat het niet zo goed gaat 
met Suus, of zelfs dat ze niet meer beter kan worden, omdat haar 
lichaam te ziek is en geen kracht meer heeft om te genezen.

Wat zou jij aan de dokter willen vragen?

Speelgoed en ranja
Als je op bezoek bent geweest, kun je in de familiekamer nog 
wat drinken. 

Hier kun je met je familie nog eens praten over het bezoek en 
over hoe het nu met Suus gaat. 
Als je zin hebt kun je lezen of tekenen en natuurlijk mag je ook 
een spelletje van thuis meenemen.

Hoe vind jij het om op bezoek te gaan op de Intensive care?
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Thuis
Dit is het einde van het boekje. We hopen dat je nu een beetje 
weet hoe de Intensive care eruit ziet en hoe het is om daar op 
bezoek te gaan. 

Je vindt het misschien moeilijk dat jouw familielid, vriend of 
vriendin in het ziekenhuis ligt. 
Maar je moet weten dat alle dokters en verpleegkundigen heel 
goed voor hun patiënten zorgen. Als je verdrietig bent dan 
mag je dat altijd zeggen. Je kunt er over praten met je ouders, 
vriend of vriendin of met een meester of juf op school.

Dag! Tot ziens!

Op de volgende bladzijde kun je zelf een verhaaltje schrijven, 
tekenen of een foto plakken.



20 21



22 23



Isala. Meelevend.

6009 / 0817

Isala
Dr. Van Heesweg 2
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
(038) 424 50 00

Isala. Meelevend.


