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dotje
en het

zjekenhuis
een kwort¿tspel voor l¿d¿reen vonof 4 joor

,/

Inleiding
Studenten von HBO-V hebben dit spel specical
ontwikkeld voor kinderen von 4 tot ó joar' Door
met dit kworTetspel te spelen kunn¿n kind¿ren
zich eenberere voorstelling moken von wot er
hem of hoor te wochten stoof bij een (misschien

wel onverwochte) ziekenhuisopnome.
Het spel stort met het voorlezen von het inleidendeverhool. Dit voorlez¿n is de took von een
volwossene die b¡i de kinderen is tijdens het

soelen von het spel. In d¡t ¡nle¡d¿nd verhool
värtell de hoofdþersoon, Dotje, wot ze allemoal qezien en erlvarønheeft tiidens hoor op-

nomiin het ziekenhuis. De dingen die Dotje

meemookt en ziei in dit verhool zijn onderwerp
von de kwortetkoorten.
Ter vèrduidelijking stoon olle onderwerpen von
het kworteTspLt ool nog eens oport genoemd
op de ochterzijde von dit blod' Op die mcnier
kunnen de plootjes goed bi¡ noomgenoeml ryotden, zowel door de volwossene ols door de kin-

Vervolgens begin
spelregels.

ie met spelen volgens de

Spel voor 3-4 spelers:
Dä koorten worden geschud en opgedeeldDe speler die rechts von de deler zit mog
beginnen. Deze vroogt een koort die hij
qroig zou willen hebben, om zijn kwortet
-komõleet
te moken. Als de speler oon wie
een koort gevraagdwordt dezekoort heeft,
moet hij dezeafgeven De vroger mag doorgoon mèt vrogen noor een volgende koort,
moor hij mog elkegevroogde koort moor oon
I spelei vrogen. De vroger kon olleen moor
noór een koort vrogen (von een serie), woorvon hijzelf ol I of meerdere koorten bezit.
Als de gevroagde de koorl ni¿t heeft, komt
hi.ioon de beurt enmog hij verder vrogen
toidot iemond degevraagdekoort niet h¿eft
enz. Wie een kwarlel kompleet heeft , mag

dot op tofelleggen.

deren.

De winnoor is de speler die de meeste kwor-

Ondonks dot dit spel voor kinderen in deleef '
ti id von 4-ó ioor de qroolste educotievewaarde
häef't,betekent doi niet dot dit kwor.tetspel

Je moet minstens

olleen voor hen geschikt is. KworteTten is leuk

\ezit'lenom noor deandere

voor iedereenl

te|ten heeft kunnen vorm¿n!
BELAN6RÏJK:
1

koort

von een

3

kwortet

te mogen vro-

genl

Spel voor 2 sPelers
De koorten worden geschud' Beide spelers
krijgen 8 koorten. Þe overige koorten komelols voorrood op tof el te liggen.
De spelei die niet deelt, mog beginnen. Þeze
vroogt een koort die hij groog zou willen hebben, om zijn kwortet kompleet te moken' Als

de gevroogde deze koort heeft, moet hij

SPelregels
De bedoeling von hel kwortetspel is zoveel mogelijk kwortetseries von 4 koortenteverza'
melen.

Op iedere koort uit het spel zijn de plootjes
von de ondere3 koorTen kleinafgebeeld.
Dit kwortetspel bestoot uit 7 series die fe moken hebben met h¿t ziekenhuis' Elke seri¿

heeft

een ondere kleur.

BELAN6RÏJK;
Voor je begint met spelen lees ie eerst geza'
menlijk het inleidend verhool.
Doorno bekijk je de koorten, zodot je weet hoe
olles eruit zie'l en hoe olles heet.

De vroger mog doorgoan met
v?ogen noor een volgende koort, moor hij mog

deieafgeven.

elkegevraagd¿ koort moor oon I speler vrooen. De vroqer kon olleen moor noor een
Éoort vrogeñ (van een serie), woorvon hijzell al I of meerdere koorten bezit.

Als de vroger von zijn 'legenstander een
koort niet kon krijgen, moet de vrager de
bovenste koort von de stopel nemen. Nu mog
detegenspeler vragen, totdot hij de gevroogde koort niet meer krijgt. Don moet
ook hi¡ een koort von de stopel nemen.
Als d¿voorrood op is en de kwortetten 9evornd zijn, don wint de speler die de mees'le
kwortetten op tofel heeft liggen.

Inleid¿nd v¿rhool bi.i h¿t kwonfetspel
Op een dag heeft Dotje zin om nel hoor bol in de Tuin
tespelen.Zevroogt oon momo ol ze dot mog.'Notuurlijk,' zegt rnomo, 'moon wel voorzichrig zijn hè.''Jo,'
ontwoorã Þotje en ze renl mel hoor bol de tuin in. Ze
gooit da bol in de lucht en vongt hem weet oP, elke
keer weer opnieuw. Tol ze de bol ineens te hoog gooit
en hem niet rneer kon vongen. De bal roll von de Tuin
noor de stroot en Dolje rent er ochteroon. Zonder om
zich heen te kijken renl ze de straot op. Ze hooel een
outo heel hond remrnen en voordot ze hel zelf in de
qatenheeît botsf de outo tegen hoor oon. Momo heeft
áe outo ook horen remmen en'rent von schrik noor buiten toe. Door ligt Dotje op strûot, voor de outo. Dotje
huilï, ze heeft pi¡n oon hoor orm en oon hoor been.
Opstoon lukt niet en haor orm kon ze ook ql niet optil-

len. Het doet ollemool er9 veel pijn.
Heel snel wordt er een ombulonce gebeld wont Dotje moet

noor het ziekenhuis. Een poor rninuten lûter is de sirene

von de ombulonce in de ver'le ol te

horen.
TÁTUUUTATUUUI!! De ombulonce slopf vlokbij Dotje.
1 wee ver pleegkund gen stoppen u iÌ. Ze t illen Dotje o p een
i

broncord en ri¡den hoor zo de ombulance in. Doorno rijden
ze noor het ziekenhuis. lv\omo goct ookmee.
In hel ziekenhuis is het onders don in een normool huis.
Bijno olle mensen lopen met witle pokken oon, sommigen
zijn dokter, sornm igenverpleegkundige. De dokters en verpleegkundigen proberen mensen beler te moken. Dotje
moei von dè dokter een paor dogen in het ziekenhuis blijven. Hoor been moet geopereerd worden.
Dotje krijgl een bed op een grote komer meT vier bedden.
Er li99en nog drie ondere kinderen op hcor komer. Momo
9oo1 noost Dotjes bed zitten.
'Wof moet ik hier de hele dog doen2'vroogl Dotje. Net op

dof

mee, ze mog mee tot in de operaf iekomer. In de oy,raÌie'
komer wordt Dotje in sloop gebrochl en don rnoet rnornc
qoon wont de dokter wil gaom oryîeren.
Later, ols de dokter kloor is, wordt Dotje in een komer
wokker woor ze nog nooil is geweesl. Het is de uitsloop'
komer. Door werken verpleegkun digen die Dotje in de 9o'
ten houden tot ze wokker is. Dotie heell ook een infuus.
dir is een zokje met vloeistof . Deze vloeistof druppelt vic
een slongetjehoor lichoorn binnen, wont het slangetje heb'
ben ze in hoar o¡m gepr¡kt. Hel doet eigenlijk helernocl
qeen pijn. Een verpleegkundige komt noor hoor toe er

irqogi''Ben je wokkerZ' 'Ja,' zegt Dotjq. 'Don bel

ik

noorle ofdeling d al ze jekunnenkomen holen.'Dotje wordt
opgehoold en nãor hoor kornerteruggebrocht. Momo is daor
oôk en geefl hoor een kus. Dotje is no9 sleeds erg moe,
daarorn sloopf ze nog even verder.
Als Dotje weer wokker wordt, stool de dokter noost hoor
bed. Hijzegl dot zerrogeen poordogen moet blijven, moar
het ziet et volgens hem ollemool goed uit.
's Avonds en ook de dogen doorno krijgt Dolje veelbezoek
in het ziekenhuis. Opoen oma, ome Jon en torte lrþ1, wiend-

notuurlijk de juf. No een poor dogen voelt
ôotje zich al weer veel beter. Ze mo9 weer noor huis!

.ies von school en

Beste kinderen,
Wût er met Dotje is gebeurd kon ook rnet jullie gebeuren.
Ook jul I ie kunnen ziekworden en in het ziekenhuis terechtkornen. Voor þotje wos olles nieuw. Dotje looT jullie zien
wot zijheef't gezien in het ziekenhuis. Zehoopt dot jullie
nu welen wot er in het ziekenhuis gebeurt en wot jullie
kunnen tegenkonen. Don is olles niel zó vreemd.
Veel plezier.

momenT komt een verpleegkundige de komer binnen,

zij hoort hoor vroog en ze begint te verlellen. " s Morgens
kom ik.ie wokker moken, je krijgt do¡ lekker eten en doorno
ga ik jã wassen, motìo rnog dal ook doen ols je dot wil. En
áls je het zelf kunt rnog je hef ook best zeft doen. We

hebben hier ook een speelkomer woor je met ondere kinderen kunt spelen, de spelleidsfer is er don ook bij. Eigenlijk is het hier besl gezellig."
Door konT Dotje zelf ook ol snel ochter. Als rnomo we9 is
woagl Morieké, een meisje dct op dezelf de komer li91:
'Wrt heb jij?'"Volgens de dokter heb ik m'n orm en m'n
en m'n enkel moeten ze opereren,' zegl
enkel gebroken
-Moor
hoe weten zedst dot iels çbroken isZ" woogt
Dotje.
-hier in het ziekenhuis
Morieke. 'lrlou,' ontwoord Dotje,
kunn¿n ze foto's nroken von je boften.Ze richleneen soorl
von grooT fototoestel op je orm of op ie been en don rnaken ze een foto woor je je botten op kunt zien. Dat noemen
ze een rönlgenfoto.' Don vrotgf Dotie: 'En waorom li9
hier?'Morièke venfelt: 'fk heb ol een paor dogen buikpijn,
en de dokter wil welen wûoron. Wilde de dokter ook ollebedoel
mûol von die gekke dingen over iou weten?"Wot
-hij

jij

je2'vroogt Dotje.'Mu,' zegt Morieke,
hoeveel ik weegenhoe long ik ben.

Ik

wilde weten

kreeg een bond om
jn bloed-

m'n orm d ie werã opgePom Pl en leeg gelat en on mi

Þe kwont¿tfen
PAARS, w¿¡knem¿rs von het zi¿kcnhuis:
verpleegkundige, spel le¡dsl¿r, orfs, voed¡ngsassistent

ORAi¡JE, ocute opnom¿l
onbulonce komt bij Dotje oon, ornbuloncebroeder bij Dotje
thuis, in de ombulonce, Dotie op broncord bij ingang
E.t{.8.O.

DONKER 8LAUW, stondoord obs¿t"voti¿t¿chniekcn:
oorlhermometen, op de weegschool, lenglemeten, het meten vûn de bloeddruk

druk te meten en in m'n oor werd de lemperotuur geme-

CROEN, tttcdicoti¿:
spuil, pillen, drankje, infuus

Kìjk, ik ben ook ol op de gipskomer gewees¡, heel m'n orrn
in het gips!'Dotje en Morieke pralen gezelligverder,
'lot zemoeieî goon slopen.
De volgende ochtend wordt Dotje wokker gernookt. Vondoog gãot de dokter hoor enkel oryîeîen. Eersf krijgt ze
een-pä l"t¡e *o* ze wot suf von wordt en dan moeÌ ze een
py.¡oino voir het ziekenhuis oon. Z¿ rnog.niets eten, Don wordl
ijoi¡e noor de operctiekomer gebrochl. Moma loopt ook

tlCl{T BLAUW, dc kindcrofdcling:

l¿n." 'Jo, bij mij ook' ze91 Dotie,'moor ik kon niet zelf
op de weegschool stoan omdaf mijn been zo'n piin doet.

zii

korner, speelkornet, gong von een ofdeling, zuslerspost

6EEL, ondcrzo¿kcn en bchondcling:
gipskorner, röntgenkomer, op€roliekomer, bloed prikken
ROOD, dogcliJkse bczighcdenr
wossen, eten, sloPen, bezoekuur

