Fiche 1: chirurgie

Soms is het nodig om een tumor weg te halen.
Dat gebeurt tijdens een operatie. De dokter die deze
operatie uitvoert, heet een chirurg. De dokter haalt
de hele tumor, of het grootste deel van de tumor weg.
De patiënt voelt hier niets van. Hij wordt in slaap
gebracht door een andere dokter, de anesthesist.
Die slaap heet narcose. Voor en tijdens de operatie
bekijkt de chirurg wat hij moet weghalen: een deel van
de tumor, de hele tumor, of misschien zelfs nog meer om
het risico op uitzaaiing te verkleinen. Tijdens de operatie
wordt de patiënt volledig bedekt, zodat de dokter alleen
het stuk ziet dat hij moet behandelen.
Als iemand geopereerd is, moet die persoon vaak nog een
tijdje in het ziekenhuis blijven om te herstellen.

Opdracht: Speel een operatie na
• Kies twee dokters. De dokters doen de doktersschorten en
het mondmaskertje aan. Eén dokter gaat opereren, de andere
dokter gaat de patiënt in slaap brengen.
• Kies een patiënt. De patiënt doet een operatieschort aan en
gaat op de operatietafel liggen.
• De dokters en de patiënt zullen de operatie uitbeelden.
De andere kinderen van de groep vertellen wat er moet
gebeuren:
De patiënt wordt onder narcose gebracht.
Bedek de patiënt met een laken of handdoek, behalve
het stukje dat geopereerd wordt. De dokter neemt zijn
doktersinstrumenten en haalt met het mesje een stukje weg
uit de buik van de patiënt.
Hij doet dit weggehaalde stukje in een plastic zakje. Het zal
naar het laboratorium gestuurd worden om onderzocht te
worden.
• Na de operatie wordt de patiënt wakker en kunnen de
kinderen die geen rol hebben op bezoek komen. Na deze
operatie en na het onderzoek van het weggehaalde stukje
weten de dokters al wat meer over hoe ze de patiënt verder
moeten behandelen.

