1. Naar het ziekenhuis
Hupla! Pieter springt zo hoog hij kan op de trampoline.
Hij wil nog even goed oefenen met de salto.
Hupla, nog een keer! Hé, daar komt Bas, zijn buurjongen, het pad oplopen.
‘Ha Bas, kom je spelen?’
Bas knikt. ‘Ja, ik moet een poosje bij jullie blijven. Mijn
moeder gaat straks naar het ziekenhuis.’
Verbaasd kijkt Pieter hem aan. ‘Naar het ziekenhuis?
Waarom dan? Is ze ziek?’
Bas haalt zijn schouders op. ‘Niet ziek volgens mij. Maar
ze heeft iets in haar borst. En daar moet nu een dokter
naar kijken.’
‘Oh…’ Pieter vindt het maar gek. Niet ziek en toch naar
het ziekenhuis. Nou ja, het zal wel nodig zijn. In ieder geval kan hij nu fijn met Bas op de trampoline springen.
Na een poosje roept mama: ‘Komen jullie wat drinken?’
Binnen staan de bekers met limonade al klaar.
‘Hoelang blijft Bas hier, mam?’
‘Ik denk tot ongeveer vier uur’, zegt mama. ‘Dan zijn
buurman Aart en buurvrouw Gerjanne wel weer terug
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uit het ziekenhuis.’
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Bas knikt. ‘Dat zei mama al.’
‘Ha’, lacht Pieter, ‘misschien moet ze wel blijven.
Dan kun je mooi hier blijven eten. En vanavond
blijven slapen!’
Mama schudt haar hoofd. ‘Nee Pieter, we
maken er even geen feestje van. De buurvrouw is niet zomaar naar het ziekenhuis.’ Ze
kijkt naar Bas. ‘Wat heeft je moeder ervan
verteld tegen jou?’
‘Er zit een bobbeltje in haar borst’, zegt Bas.
‘Dat hoort er niet. In het ziekenhuis zijn speciale
apparaten waarmee ze kunnen kijken wat het pre-

Om over
te praten:

cies is. En de dokter daar weet er meer van dan de
dokter hier.’
‘Is je moeder eerst hier naar de dokter geweest dan?’

Wanneer ga
je naar de
huisarts?

vraagt Pieter.

Ben jij weleens
bij de dokter geweest?
Waarom?

weet het allemaal niet precies. Maar papa en mama

Bas knikt. ‘Ja, bij de huisarts. Maar die zei dat ze naar
het ziekenhuis moest.’ Bas haalt zijn schouders op. ‘Ik
waren wel geschrokken.’
‘Dat snap ik’, zegt mama, ‘het kan iets zijn wat een
erge ziekte is. Maar dat weten we nog niet zeker. Dus
moeten we wachten tot je papa en mama terug zijn.
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Dan zullen we het misschien wel horen.’ Ze wijst naar
de tuin. ‘Gaan jullie nog even springen?’

