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De heppiepet

de behandeling
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Een manier om je ziekte te genezen. Het maakt je beter. 

Oma’s vriendin moet naar het ziekenhuis voor een behandeling. 
Ze krijgt chemotherapie. 

soorten

de pillen

de chemotherapie

de bestraling

de pleister

de spuit

het infuus

het medicijn o

kaal de dokter

misselijk

Z ziek - genezen

het ziekenhuis de behandeling
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De heppiepet

bezoeken



Als je iemand bezoekt, ga je langs bij die persoon. 

Mijn oma is ziek. Na school maak ik een tekening voor 
haar en ga haar bezoeken. Dat vindt ze vast fijn. 

hoort bij

het bezoek

binnenkomen

welkom

wat geef je als je iemand 
gaat bezoeken? 

een knuffel 

een zoen

een tekening

een bloem

een geschenk

wie bezoek je? 

familie

vrienden

bekenden

opvrolijken o

Z aankomen – weggaan

langsgaan het bezoekuur

de bezoektijden
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bezoeken
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De heppiepet

het gevoel
•
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Het gevoel is dat wat je voelt: een blij gevoel, een boos 
gevoel, een bang gevoel ... 

Als ik niet kan slapen omdat ik bang ben, komt mijn mama 
bij me en knuffelt me. Dat geeft me een fijn gevoel.   

Je voelt iets.soorten gevoelens

hoe geef je iemand een 
blij gevoel? 

hoort bij

blij

boos

verdrietig

bang

een knuffel geven

een tekening maken

een compliment geven

lachen

huilen

fronsen

hoe zie je welk gevoel ik heb? 

kijk naar mijn gezicht

kijk hoe ik beweeg

luister hoe ik praat

het gevoel
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De heppiepet

het hoofddeksel
•
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Een hoofddeksel is een kledingstuk dat het hoofd 
bedekt.  

Mijn tante draagt heel graag hoofddeksels. Ze heeft 
hoeden, sjaaltjes, mutsen en petten in alle kleuren. 

soorten  
hoofddeksels

waarom zet je een hoofddeksel op?

een hoed

een pet

een muts

een sjaaltje

een pruik

om je te beschermen tegen de kou of de zon

om te verbergen dat je kaal bent

om je te verkleden

omdat het bij je uniform hoort

omdat het hoort bij je geloof

opzetten

bedekken

Z warm – koud

het hoofddeksel
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De heppiepet

kaal
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Als je geen haar hebt, ben je kaal. 

Mijn papa heeft geen enkel haartje meer op zijn hoofd 
staan. Hij is kaal.

$ geen haarde huid

de stoppels

glad

Ik heb een koud hoofd. Ik draag …

een hoofddeksel o

een muts

een sjaaltje

een hoed

een pet

uitvallen

verliezen

Z kaal - behaard

kaal
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De heppiepet

het lichaam
•
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Je lichaam, dat is je hoofd, je armen, je benen, je 
buik … Het is hetzelfde als je lijf.

We ontdekten vanmorgen bij mijn broertje dat hij overal 
vlekjes had op zijn lichaam. Mama is met hem naar de 
dokter. 

je lichaam bestaat uit

dit hoort er ook bij

Als mijn lichaam ziek is

je rug

je buik

je borst

je armen

je handen

je benen

je voeten

je hoofd

je huid

je haren

je gebit

je nagels

ga ik naar de dokter

ga ik naar het ziekenhuis o

krijg ik een behandeling o

$ je lichaam – je lijf

Z ziek zijn – gezond

het lichaam
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De heppiepet

het medicijn
•
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Een medicijn helpt je om beter te worden als je ziek 
bent. Het is een geneesmiddel.

Ik heb een zware hoest. De dokter schreef me een 
medicijn voor: een hoestsiroop.  

soorten medicijnen

de pillen

de druppels

de zalf

de pleister

de spuit

het infuus

Z ziek - genezen

De behandeling o

de dokter het medicijn
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De heppiepet

opvrolijken



Kom op tegen kanker  •  Dag Loeloe!  • Dag Pompom!  •  Foto: Adobe Stock  •  © 2019 Uitgeverij Zwijsen België, Antwerpen

Als je iemand opvrolijkt, maak je hem weer blij. 

Ik heb mijn oma wat opgevrolijkt met een bosje 
bloemen. 

iemand opvrolijken als die … 

hoe kun je iemand opvrolijken?

verdrietig is

pijn heeft

ziek is

bang is

een grapje vertellen

samen iets leuks doen

een knuffel geven

goed zorgen voor … o

iets lekkers klaarmaken

$ opfleuren - opbeuren

blij maken

een goed gevoel geven o 

opvrolijken
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De heppiepet

het ziekenhuis
•
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Het ziekenhuis is een gebouw waar je wordt 
onderzocht of een behandeling krijgt. 

Mijn zusje is gevallen en haar arm doet heel veel pijn. 
In het ziekenhuis nemen ze een foto van haar arm. 
Misschien is hij wel gebroken?  

$ het hospitaal – de kliniek

bezoeken o

wie werkt er in het ziekenhuis?

ik ga naar het ziekenhuis …de dokter of  
de verpleegster …

de dokter of de arts

de verpleger of verpleegster

de chirurg

voor een onderzoek

voor een behandeling o

voor een operatie

om iemand te bezoeken

voor een opname

geeft een medicijn o

geeft een behandeling o

onderzoekt mijn lichaam o

zorgt voor me o

Z ziek - gezond

het ziekenhuis
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De heppiepet

zorgen voor
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Als je voor iemand zorgt, doe je moeite om iemand 
zich beter te laten voelen. 

Ik zorg graag voor oma. Met een warm dekentje voelt 
ze zich al veel beter. 

een blij gevoel o

wat kun je doen?

je kunt zorgen voor ...

je zorgt voor 
iemand als hij/zij …

een glas water geven

bedekken met een dekentje

een hand vasthouden

iets klaarmaken om te eten

boodschappen doen

een knuffel geven

familie

vrienden

bekenden

ziek is

moe is

misselijk is

bang is

nog heel jong is

$ omkijken naar – passen op

zorgen voor


