Het is niet fijn als je ziek bent. Om weer beter te worden
kun je bij de dokter langsgaan. Die weet heel veel over
het lichaam. De dokter zoekt uit wat er mis is en kijkt
of je medicijnen nodig hebt. Maar een bezoekje
aan de dokter kan ook als je je goed voelt.
De dokter onderzoekt dan je hele lichaam en
vertelt je hoe je gezond en fit kunt blijven.
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De dokter draagt een lange witte jas over haar gewone kleren.
De doktersjas heeft zakken waarin ze een pen, papier,
een stethoscoop en nog andere dingen kan opbergen.
In haar dokterstas kan ze al haar spullen meenemen.
Een dokter die een operatie uitvoert, draagt speciale kleren:
een operatieschort, een operatiemuts, plastic handschoenen,
een mondkapje en overtrekschoenen. Zo krijgen bacteriën (of virussen)
geen kans! (Bacteriën zijn piepkleine beestjes die je ziek kunnen maken.)

Als je ziek bent of erge pijn hebt (bijvoorbeeld omdat je gevallen
bent), moet je soms naar het ziekenhuis. Daar word je verzorgd.
Het is de verpleegkundige die dat doet.
Mensen helpen zich te wassen, eten brengen, pilletjes klaarzetten,
helpen bij een operatie … de verpleegkundige doet het allemaal.
Soms worden mensen ook thuis verpleegd. Oude mensen
bijvoorbeeld, die niet meer zo goed voor zichzelf kunnen zorgen.
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De verpleegkundige draagt een broekpak: een jasje en een lange broek.
De zakken van het jasje heeft hij nodig om van alles in te kunnen stoppen.
Soms draagt hij speciale handschoenen, om netjes te kunnen werken.
Het horloge in zijn borstzakje gebruikt hij om te meten
hoe vlug iemand zijn hart klopt. En natuurlijk ook om te zien

broekpak

wanneer iemand een pil of een spuitje moet krijgen.
Makkelijke schoenen zijn een goed idee,
want een verpleegkundige moet de hele tijd rondlopen!
makkelijke schoenen

handschoenen

