LES 1
Elise, het meisje uit het mailtje, is ziek. Ze ligt
in het ziekenhuis. Er is net kinderkanker bij

haar ontdekt. Elise heeft kanker in haar bloed.
Dat heet leukemie.

WE

ZIEK
RKBLAD LANG

Emma is haar vriendin van school. Ze mailen
en appen vaak met elkaar. Elise mist haar
vriendinnen heel erg.

Vraag 1 Elise

A. Wat is er met Elise aan de hand?
Schrijf het antwoord op in je werkschrift.
B. Waarom ligt ze in het ziekenhuis?
C. Mag ze al snel weg uit het ziekenhuis?
D. Wat vindt ze ervan om in het ziekenhuis te liggen?
Wat schreef ze in het mailtje aan Emma?

Van: Emma@hotmail.nl
Aan: Elise@gmail.nl
Onderwerp: Wat doe jij op een dag?
Hee Elise,
Nog even snel een berichtje van mij. Hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit in
het ziekenhuis? Verveel je je daar? Ik kom je snel weer opzoeken hoor!
Nu snel mijn tas inpakken. Ik hoor net dat we op strobalen slapen straks.
Liefs Emma
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Van: Elise@gmail.nl
Aan: Emma@hotmail.nl
Onderwerp: Re: Wat doe jij op een dag?
Hee Emma,
Ha ha, op strobalen slapen! Nou, dat is dan het enige voordeel van mijn ziekte,
ik lig in een warm, zacht bed A.
Je vroeg me wat ik zoal doe op een dag. In de ochtend komen de dokters me
vaak onderzoeken. Soms nemen ze wat bloed bij me af om te kijken of de
medicijnen goed werken en of er al minder kankercellen in mijn bloed zitten.
Ik voel me erg ziek en moe door de medicijnen. Daarom slaap ik veel op een
dag. Of ik lees de Donald Duck of een ander tijdschrift. Er is hier genoeg te
doen hoor en ik heb ook tv en internet op mijn kamer.
Na het middageten komt de dokter vaak nog even langs. Soms bespreekt
de dokter de uitslag van een onderzoek met mij en mijn ouders.
Mijn moeder is hier vaak, want zij slaapt hier in de buurt. Ze probeert niet
te laten merken dat ze verdrietig is, maar dat zie ik toch wel.
Gelukkig is er ook bezoekuur! Dat is het leukste moment van de dag. Dan zijn
mijn vader en broertje er ook altijd. Soms komt er ook familie langs of jij of
andere vrienden van school.
Ik hoop dat je veel plezier hebt op kamp en tot gauw!
Liefs Elise
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Vraag 2 Een dag in het ziekenhuis

Opdracht 3 Wat vind jij belangrijk?

haar beter te maken. De behandeling zorgt ervoor dat

kamp. Ze mist haar vriendinnen van school heel erg.

ze zich heel erg moe en misselijk voelt.

A. Wat of wie zou jij het meeste missen als je lange

Elise krijgt in het ziekenhuis speciale medicijnen om

Elise vindt het jammer dat ze niet mee kan op school-

tijd in het ziekenhuis zou moeten liggen?
A. Wat is er anders in een ziekenhuis dan wanneer je
thuis ziek in je bed ligt? Bespreek de verschillen
met je groepje.
B. Welke mensen werken er in een ziekenhuis?

Maak een lijstje van vijf dingen en/of mensen.
B. Bespreek jouw lijstje met jouw groepje.
Wat hebben de anderen opgeschreven?
Welke dingen zijn hetzelfde, welke zijn anders?

Schrijf drie beroepen op.
C. Ben jij zelf wel eens ziek geweest? (Als dat zo is en
je vindt het vervelend om hierover te schrijven of
te praten, dan mag je vraag C, D en E overslaan).
D. Hoe vond jij het om ziek te zijn?
Hoe voelde dat, ziek zijn?

Opdracht 4 Schrijf een mail!

Stel dat je Elise kent en dat jij een mailtje naar haar
zou kunnen terugschrijven. Wat zou je dan van haar
willen weten? Wat zou je haar kunnen vertellen?

E. Ben je wel eens naar het ziekenhuis geweest?
Was je toen op bezoek of had je zelf hulp van
de dokters nodig?

Van:
Aan: Elise@gmail.nl
Onderwerp:

3 | LES 1 WERKBLAD LANG ZIEK

A. Schrijf op je werkblad een korte brief naar Elise,
alsof je haar een mailtje stuurt.

