MAMA
KRIJGT EEN
HERSENBLOEDING

Hallo, ik ben Kasper!
Ik ben 7 jaar oud. En jij?
Ik ga jullie iets vertellen over mijn mama.
—
Mama kreeg een hersenbloeding waardoor ze plots
naar het ziekenhuis moest. Wat een hersenbloeding
precies is, vertel ik jullie zo dadelijk!
—
Kasper komt op een zomerdag thuis na het spelen
met zijn buurjongen Aster. Tijdens de vakantie zien
ze elkaar elke dag. Dat vindt Kasper héél tof!
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Op weg naar huis denkt hij na over wat hij die
avond zal doen. Een film kijken met mama en papa?
Gaan wandelen met zijn hond Sem?
Of misschien in zijn nieuw boek lezen?
—
“Ik ben thuis!”, roept Kasper. Maar er komt
geen antwoord. Hij gaat de woonkamer binnen,
maar daar is niemand.
Kasper schrikt. Wat verderop ziet hij mama op de
grond liggen. Het lijkt alsof ze heel diep slaapt.
Hij rent naar haar toe en roept angstig:
“Mama, mama, wakker worden!”
Maar hoe hard hij ook roept, mama reageert niet.
—
Kasper vertrouwt dit niet, neemt mama’s
gsm en belt naar papa.
De telefoon gaat over en na enkele seconden hoort
hij papa aan de andere kant van de lijn.
Kasper doet zijn verhaal.
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Papa klinkt ongerust. Hij vertelt Kasper
dat hij meteen de ziekenwagen laat komen.
Kasper krijgt de opdracht om de voordeur te openen
en bij mama te blijven. Wanneer hij terug
bij mama is, merkt hij dat haar linker mondhoek
wat scheef hangt.
—
Even later komt de ziekenwagen aan bij het huis van
Kasper. Hij vertelt de dokter en de verpleegkundigen
wat er gebeurd is. Ze brengen mama naar het
ziekenhuis. Daar aangekomen reageert ze
al wat meer. Ze opent haar ogen wanneer
de dokters het vragen.
—
De spoedarts onderzoekt mama.
Hij vraagt mama om haar linkerarm op te heffen.
Ze probeert, maar het lukt niet.
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Wist je dat?
Dit kinderboek legt de nadruk op de FAST-test.
Dit is een test die iedereen kan afnemen wanneer
je een hersenbloeding of herseninfarct vermoedt.
Face (gezicht): Vraag om te glimlachen
en de wenkbrauwen op te trekken.
Arm (arm): Vraag om de arm in te lucht te steken
en te kijken of de persoon dit kan uitvoeren.
Speech (taal): Let op de taal en uitdrukkingen van de persoon.
Time (tijd): Snel handelen in deze situaties is van
bijzonder groot belang. Een snelle behandeling
resulteert in een beter herstel.

Meer informatie op www.belgianstrokecouncil.be
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