Spreekbeurt
houden over
de operatiekamer
Dat wordt pas echt
spannend met echte
operatie spullen

Inleiding
Wat leuk dat jij een spreekbeurt wilt houden over hoe het er aan toe gaat
als je wordt geopereerd.
Natuurlijk heb je je al goed voorbereid en weet je al een beetje wat je wilt
zeggen. Maar het wordt natuurlijk nog veel leuker als je ook echte spullen
kan laten zien!

Spreekbeurt koffer “op de operatiekamer”
In de koffer “op de operatiekamer” vind je veel dingen die je kan gebruiken
om je spreekbeurt nog echter te maken. Denk hierbij aan mondmaskers,
een echte operatieschaar en natuurlijk operatiekleding, zodat je jezelf en
je leraar of klasgenootje kan om toveren tot echte chirurg.
Hoe cool is dat!
Verder vind je een cd met daarop een powerpoint presentatie die je kan
gebruiken om alles nog veel duidelijker te kunnen vertellen. Door de
powerpoint van te voren goed te bekijken heb je ook een goede volgorde
om je spreekbeurt te maken, want je begrijpt, dat moet je natuurlijk zelf
nog wel even doen!
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Krijg je er al zin in! bestellen die koffer!
Hoe?Dat is heel makkelijk. Je kunt de koffer reserveren bij de afdeling
Patientenvoorlichting van het St Anna ziekenhuis. Je mag ons dagelijks
bellen tussen 9.00 uur en 16.00 uur en vrijdags tot 12.30 uur op
telefoonnummer 040-286-4874 of gezellig even langs komen door route
13 te volgen. Omdat we de koffer weer steeds goed moeten doorgeven
aan andere kinderen, zitten er in de koffer spulletjes die je mag houden of
uitgeven, maar ook die weer terug naar het ziekenhuis moeten. Daarom
vragen we ook een borg van €20,00 die je natuurlijk weer terug krijgt als je
alles weer netjes hebt teruggebracht.
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Inhoud spreekbeurt koffer
Dit is voor jou
2x OK muts
2x OK muts voor de chirurg
1x Mondmasker met scherm
1x Mondmasker of snoetje
3 xECG sticker
1xOperatiehemd wegwerp
Dit willen we graag weer terug
1x Groen steriel kleed
1x Steriele handschoenen
1x cd rom met Powerpointpresentatie
1x beademingskapje
1x infuusvloeistof
1x infuusnaald
1x infuusset
1x hechtdraad met naald
1 x gaas met lood
1xbeademingsbuis
2x röntgenfoto
1 vaatklem
1 naaldvoerder
1 bioptetang
1 wondspreider
1 nietjesverwijderaar
1 cyste uitlepelaar
1 kocher
1x trommelvliesbuisje
1x heupprothese en /of 1 knieprothese en/of 1 boven en onderbeen
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Gauw aan de slag en veel succes met je spreekbeurt over de
operatiekamer.
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Heb je toch nog vragen
Neem dan contact op met afdeling Patientenvoorlichting 040-286 4874
De operatiekoffer mag je altijd voor maximaal 2 weken lenen! Dat geeft je
voldoende tijd om je te kunnen voorbereiden en de koffer weer op tijd
terug te brengen!

Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt,
onjuist of onduidelijk is, dan vernemen wij dit graag. U kunt uw
opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de brochure kenbaar maken
bij patiëntenvoorlichting
Patiëntenvoorlichting is geopend van maandag t/m donderdag van 9.0016.00 uur en vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Telefoon:040-286 4874
Email: patiëntenvoorlichting@st-anna.nl
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