Corona in het ziekenhuis

(319 woorden)

Je hebt vast al wel iets gehoord over het coronavirus. Misschien weet je
ook wel dat kinderen niet bang hoeven te zijn om ziek te worden, zij
hebben een goede weerstand. Maar voor oudere mensen of mensen met
een andere ziekte kan het coronavirus wel erg gevaarlijk zijn. Soms
moeten zij naar het ziekenhuis.
In het ziekenhuis zijn er speciale isolatiekamers. Op deze kamers liggen
mensen die erg besmettelijk zijn. De isolatiekamers hebben een sluis. Een
sluis is een kleine gang tussen de kamer en de rest van het ziekenhuis.
Hier kunnen dokters en zusters beschermende kleren aandoen. Ze hebben
een pak, handschoenen, een mondkapje en een bril. Zo raken de dokters
en zusters zelf niet met het virus besmet. Dan zouden ze niet meer
kunnen zorgen voor zieke mensen.
Sommige mensen zijn te ziek om op een isolatiekamer te liggen. Zij
moeten dan naar de Intensive Care. Een afkorting voor de Intensive Care
is IC. Op de IC liggen mensen die heel erg ziek zijn en veel aandacht
nodig hebben. Dit zijn meestal oude mensen boven de tachtig. Ook zijn er
op deze afdeling speciale apparaten die kunnen helpen met ademen. Dit
heten beademingsapparaten. Erg zieke mensen met het coronavirus
hebben deze apparaten soms nodig. Ze kunnen door het virus soms niet
goed meer ademen.
Er liggen niet alleen mensen met corona op de IC, maar ook na een
ongeluk of een operatie moet je er soms heen.
In Nederland zijn nu ongeveer 1500 (vijftienhonderd) plekken op de
Intensive Care. Nu is er nog genoeg plek, maar ziekenhuizen denken dat
dit later niet genoeg zal zijn. Er krijgen namelijk steeds meer mensen in
Nederland het coronavirus. Daarom proberen ze nu om de plekken uit te
breiden. Ook probeert minister president Rutte meer
beademingsapparaten te krijgen. Ze hopen dat er straks wel 2500
(vijfentwintighonderd) plekken zijn op de IC. Zo kan iedereen die erg ziek
is goede zorg krijgen.

Een zuster met beschermende kleding

Zo ziet een isolatiekamer er uit

Lastige woorden
Weerstand

Hoe goed je lichaam kan voorkomen dat je ziek
wordt

Isolatiekamer

Een kamer apart van de rest om te zorgen dat
anderen niet worden besmet

Besmettelijk

Als iets besmettelijk is, is het makkelijk over te
dragen.

Intensive care

Een afdeling in het ziekenhuis waar mensen
worden verzorgd die heel erg ziek zijn.

Afkorting

Hetzelfde woord maar dan heel kort geschreven

Beademingsapparaat

Een apparaat dat kan helpen met ademen als je
dat zelf niet meer goed kan door een ziekte of
ongeluk.

Uitbreiden

Groter maken

Een kamer op de Intensive Care met veel apparatuur
Mensen in het ziekenhuis werken heel erg hard om
iedereen de juiste zorg te geven

