
Nog één dagje, en dan mag Meike uit het ziekenhuis. 
Haar neef Jochem komt op visite en samen horen ze 

twee dokters praten over een geheim onderzoek op de 
kinderafdeling. Maar deugt dat onderzoek wel? 
Samen met Regilio, die ook op haar kamer ligt, 

gaat Meike op onderzoek uit.
Het ziekenhuis is vol met mensen: 

verplegers, artsen, patiënten, familieleden. 
Wie zou jij het liefste zijn?

Als je dit boek gaat lezen, zul je horen wat er gebeurt. 
Horen ja ... Het is de bedoeling dat jij hardop gaat lezen. 

Samen met een vriend of vriendinnetje speel je de 
verschillende rollen in het verhaal. 

Veel plezier!

van Anneke Scholtens
met tekeningen van Els van Egeraat
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Lees eerst even dit

Hé daar! Ik ben Meike en ik heb iets heel bijzonders meegemaakt 
in het ziekenhuis. Het ziekenhuis zelf ken ik helaas maar al te 
goed. Ik heb een ziekte waardoor ik al heel wat keren geopereerd 
ben. Maar daar gaat het nu niet om.
Er was van alles aan de hand met de dokters in het ziekenhuis. Ze 
deden mee aan een supergeheim onderzoek, maar jammer genoeg 
voor hen kwamen mijn neef Jochem en ik erachter wat er aan de 
hand was.
In dit verhaal zal ik je precies vertellen hoe dat ging en waar we 
uiteindelijk achter kwamen. En ook wie ons allemaal geholpen 
hebben. Het leuke is dat jullie net kunnen doen alsof jullie mij 
zijn of Jochem of Regilio, die bij mij op de kamer lag. Of speel je 
liever de rol van één van die enge dokters? Of van de stotterende 
glazenwasser Guustaaf? Het mag allemaal, als je van tevoren samen 
maar duidelijk afspreekt wie wie is. Anders beginnen jullie door 
elkaar te praten en dan verstaat niemand meer wat. Spreek ook 
van tevoren af wie de blauwe tekst en de tussenstukjes leest. In 
het volgende hoofdstuk leest de ander deze gekleurde tekst en de 
tussenstukjes.

Meike
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Soms zijn er drie of vier rollen in een hoofdstuk. Dan staat er wie 
van jullie een dubbelrol speelt.

Het leukste is het als je door je stem laat horen wie je bent en in 
wat voor stemming je bent. Iemand die bang is of zenuwachtig, 
praat altijd een beetje sneller en hoger. Probeer wel altijd 
verstaanbaar te blijven.
Als er een streepje op een woord staat, bijvoorbeeld tóch, lees je 
een woord met een beetje nadruk. Als de woorden GROOT zijn 
afgedrukt, moet je ze hard en met veel nadruk voorlezen. Als ze 
klein zijn afgedrukt, praat je heel zachtjes. Je fluistert bijna.
Zinnen met een uitroepteken (!) lees je altijd ... als een uitroep 
natuurlijk! En als er in een zin drie puntjes staan (...), moet je even 
een pauze inlassen.
Er is iemand in dit verhaal met een vreemd accent. Een ander 
stottert en nog een ander praat met veel herhalingen. Probeer ze 
allemaal heel duidelijk hun eigen manier van praten mee te geven. 
Veel plezier!
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In de ziekenhuiskamer

Ik lig nu al vijf nachten in het ziekenhuis. Dat komt doordat ik 
HME heb. Dat betekent dat mijn botten soms helemaal verkeerd 

groeien en dan moet ik daaraan geopereerd worden. Ik heb dat nu 
al een keer of tien meegemaakt. Deze keer deed mijn arm raar, mijn 
linker. Er was zomaar een bobbeltje op aan het groeien. Niemand 
weet hoe dat kan. Nou ja, ze hebben het er weer afgezaagd en ik mag 
al bijna weer weg. Naast mij ligt nu nog even niemand. Het schijnt 
dat er vandaag een jongen komt. Een jongetje, want hij is nog maar 
negen. Eén jaar jonger dan ik. Gelukkig komt Lauwrence even met 
me kletsen. Lauwrence is de leukste verpleegkundige die er is, dus dan 
klink ik altijd heel vrolijk. Maar ook plagerig, want Lauwrence houdt 
van plagen.

Lauwrence Hé schoonheid, ik zal je wel missen, hoor. Jouw 
stralende glimlach verlicht mijn leven op de afdeling 
elke dag weer.

Meike Ja hoor, moet ik geloven, zeker. Morgen ligt er weer 
iemand anders in dit bed en dan zeg je hetzelfde.

Lauwrence Oooh, waar verdenk je mij van? Ik ben geen 
allemansvriendje. Maar lieverd, heb je je tanden al 
gepoetst?

LauwrenceMeike
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Meike Hoezo? Ga je me zoenen?
Lauwrence Tsss, het is echt de hoogste tijd voor jou om te 

vertrekken. Je wordt met de dag brutaler.
Meike Alleen tegen jou, hoor.

Razendsnel poetst Meike haar tanden. Ze is in drie tellen klaar.

Lauwrence Ik weet dat je niet veel tanden hebt, maar nu sla je 
er toch echt een paar over. Hier, neem nog wat extra 
tandpasta.

Meike Nog meer? Ik blaas nu al bellen.
Lauwrence Als ik naar al die chocoladewikkels onder je bed 

kijk, is dat hard nodig.
Meike Ja, vreemd, hè? Ik lustte eerst helemaal geen 

chocolade. Maar hier in het ziekenhuis ben ik een 
echt chocolademonster geworden.

Lauwrence Ja, heel vreemd.

Lauwrence staat te peinzen. Meike vindt hem leuker als hij 
grappen maakt, dus probeert ze hem weer aan de praat te krijgen.

Meike Er komt vandaag een nieuwe jongen, toch? Wat is 
dat er voor eentje?

Lauwrence Een knulletje van negen. Volgens mij komt hij voor 
het eerst in het ziekenhuis. Dus wel een beetje lief 
voor hem zijn.

Meike Je kent me toch.
Lauwrence Daarom zeg ik het. Maak jij hem maar even 

wegwijs. En vertel het een beetje leuk, zodat die 
jongen er zin in krijgt.

Meike Dus niets over vervelende dokters, prikken en 
huilende baby’s? Dat allemaal niet?
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Lauwrence Pfff. Nee, dat dus niet. Begin eens gezellig over 
Cliniclowns of het heerlijke eten. En over MIJ 
natuurlijk.

Meike Nee, dat vind ik zielig. Dan gaat hij er meteen 
huilend vandoor. Laat jij je de eerste dagen maar 
niet zien.

Lauwrence Pas op, jongedame. Anders kom ik je nog een 
afscheidsprik geven.

De mobiele telefoon van Meike gaat. Ze kijkt op het schermpje.

Meike Het is mijn beste vriendin Zora. Ik neem even op.
Lauwrence Geef haar eerst maar even aan mij.

Lauwrence houdt zijn hand op. Giechelend legt Meike haar 
mobieltje in zijn hand.

Lauwrence Hallo, beste vriendin van Meike. Ik ben haar beste 
verpleger en ik wil even zeggen dat Meike jou hard 
nodig heeft. Ze gaat het ziekenhuis verlaten en dus 
ook MIJ. Dus troost haar een beetje, ja?

Lachend neemt Meike de telefoon weer aan. Lauwrence loopt naar 
de gang. In de deuropening draait hij zich nog even om en zwaait 
naar haar. Meike steekt haar tong naar hem uit en praat verder in 
haar telefoon.

Meike Dat was dus Lauwrence, die is echt knettergek. 
Maar één ding is wel waar, ik ga hem missen. Maar 
dat hoeft hij niet te weten.
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Bezoek!

    

Mijn vader en moeder kunnen jammer genoeg niet erg vaak op 
bezoek komen, maar gelukkig woont mijn neef Jochem in de 

buurt. Jochem is heel aardig. Hij vindt het gezellig in het ziekenhuis 
en hij heeft maar weinig te doen. Té weinig vindt hij zelf. Hij is 
journalist bij een stadskrant, maar hij kan niet altijd genoeg nieuwtjes 
vinden om over te schrijven. Soms laat hij mij iets lezen en dan moet 
ik zeggen of het wel echt Nieuws is. Met een hoofdletter N. 
Jochem heeft een grote zak snoep bij zich die hij glunderend ophoudt. 
Jammer dat het geen chocolade is.

Jochem Zo, hoe is het hier? Het afscheid nadert, hè?
Meike Nog één nachtje en dan mag ik weer naar mijn 

eigen bedje.
Jochem Heb je al een buurman of buurvrouw?
Meike Ik krijg een buurman. Een buurmannetje, eigenlijk.

Meike giechelt. Jochem haalt een papiertje uit zijn zak. Hij strijkt 
het glad en tuurt erop. Hij kijkt een beetje verlegen.

Jochem Ik heb net iets meegemaakt en ik dacht dat dat 
misschien wel nieuws was.

JochemMeike
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Meike Oké, laat maar horen.
Jochem Tram 3 stopte vandaag wel tien minuten bij het 

’s Gravesandeplein. De oorzaak is nog onbekend. 
Waarschijnlijk zat er een duif op de rails die niet 
tijdig weg kon komen.

Meike Dat is het?
Jochem Ja. Een conducteur die niet dwars over zo’n duif 

heen rijdt, dat is toch wel nieuws?
Meike Jawel ... maar of mensen dit nou in de krant willen 

lezen? Het moet spannender of ongelooflijker zijn.
Jochem Of dit dan. Luister! Op een bankje in het park, 

aan de rand van de vijver, is vanmorgen een oude 
dame in slaap gesukkeld. Ze helde levensgevaarlijk 
ver voorover en zou zeker in de vijver gevallen 
zijn, als een oplettende voorbijganger haar niet 
gewaarschuwd had.

Meike Het zou pas echt nieuws geweest zijn als die 
voorbijganger dat niet gedaan had!

Jochem Heuh?
Meike Dan was ze erin gevallen! Daar heb je meer aan. Dat 

vinden mensen spannend. En dat ze dan gered werd 
en zo.

Jochem Dan is dit zeker ook niks. Luister. Gisteravond is 
een man net behoed voor een lelijke val in een put. 
Het putdeksel was vermoedelijk verwijderd door 
kwajongens. Gelukkig werd de man net op tijd 
gewaarschuwd door een voorbij fietsende vrouw.

Meike Het is al beter, vooral door die kwajongens.
Jochem Maar die heb ik er eigenlijk zelf bij verzonnen.
Meike Mm. Het is allemaal bijna-nieuws waarover jij 

schrijft. Er moet écht iets gebeuren.
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Jochem zucht. Hij kijkt een beetje ongelukkig om zich heen. Op 
de gang klinkt het geluid van een huilende baby. Algauw beginnen 
er nog meer baby’s te huilen.

Meike Verhalen over een baby redden uit een brandend 
huis. Dat vinden mensen ook spannend.

Jochem Maar ik kan toch moeilijk een huis in brand steken 
om nieuws te veroorzaken!

Meike Misschien kun je een brandweerman interviewen?
Jochem Misschien ... Ik snap niet hoe mijn collega-

journalisten dat doen. Die hebben altijd nieuwtjes, 
net alsof ze overal tegelijk zijn en alles weten.

Meike ziet aan Jochem dat hij een beetje sip wordt. Ze wil hem 
graag opvrolijken.

Meike Zullen we een lekker kopje koffie voor je halen?
Jochem Ja! Hoe wist je dat ik daar zin in had?

Meike en Jochem lopen samen over de gang als ze in een klein 
kamertje twee artsen met elkaar zien praten. Eén van beiden is 
Wipster, de arts die Meike behandelt. Ze wordt nieuwsgierig. Zou 
het soms over haar gaan? Ze houdt Jochem tegen en gaat samen 
met hem om het hoekje staan. Ze drukt een vinger tegen haar 
lippen en spitst haar oren.
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Een geheim

De artsen in het kleine kamertje staan naast een kar, waarop 
houdertjes staan met buisjes bloed. Ze praten heel zacht, maar 

als Jochem en ik onze oren spitsen, kunnen we het gesprek verstaan. Of 
we het ook begrijpen, is een andere vraag. De andere dokter, een vrouw 
die ik nog nooit heb gezien, heeft een vreemd accent. Is het Duits of 
Pools of van allebei een beetje met een toefje van nog iets anders?

Engelien Volgens mai hebben wie bijna bewijsmateriaal 
genoeg zo. Nog ain week lang priekken en 
verzamelen en dan zijn we er wel.

Wipster Ja, het niveau van de CH-factor is nu al 
aantoonbaar hoger. Heb je het nieuwe verslag al 
gezien met de onderzoeksuitslagen van de laatste 
twee dagen?

Engelien Nee, hab jij die hier?
Wipster Ja, die uitslagen zien er helemaal geweldig uit. 

Sommige patiëntjes zijn hier nog maar één dag en 
dan kun je het resultaat al zien in hun bloed. Hier, 
kijk maar hoe overduidelijk dat is.

Engelien Ach, zo snel al? En die verpleegkundigen letten er 
wel op dat er alleen Clearest Green gebruikt wordt?

dokter Wipsterdokter Engelien
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Meike denkt diep na. Clearest Green, wat is dat ook alweer? Die 
naam ziet ze regelmatig ergens op staan, maar waarop?

Wipster Zeker wel. Ik heb ze dat goed ingepeperd. Ze weten 
dat ze op staande voet ontslagen worden als ze 
niet meewerken. Als ze iets vergeten zijn of op een 
andere manier de zaak tegenwerken.

Engelien Zou het niet beter zain om ze een aandeel te 
beloven in de winst? Ik bedoel, wie gaan hier zo 
soeperveel mee verdienen. Als we hun ook een klain 
bedragje beloven, zain ze misschien nog net iets 
preciezer?

Wipster Ben je gek? Die lui staan onder ons, die hebben 
maar uit te voeren wat wij hun opdragen! Nee 
hoor, dreigen met ontslag bevalt me veel beter. En 
trouwens, de risico’s en de onkosten zijn toch ook 
voor ons?

Engelien Welke risico’s en welke onkosten bedoel jij precies?
Wipster Wat dacht je van de pers? Het schandaal? Stel je 

voor dat het uitkomt? Dan staan wij toch maar 
mooi met onze namen in de krant.

Meike kijkt opzij naar Jochem. Het schandaal? Namen in de krant? 
Ze snapt niets van dit gesprek, behalve dat er iets zeer geheim is. 
En dat die twee dokters iets doen wat niet mag. Jochem glimlacht 
voorzichtig.

Engelien Und die onkosten?
Wipster Denk eens aan de dure advocaten die we moeten 

inhuren als de zaak in de krant of op de televisie 
komt. Of wil je soms een boete oplopen of, nog 
erger, een paar weekjes in de gevangenis zitten?
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Nog één dagje, en dan mag Meike uit het ziekenhuis. 
Haar neef Jochem komt op visite en samen horen ze 

twee dokters praten over een geheim onderzoek op de 
kinderafdeling. Maar deugt dat onderzoek wel? 
Samen met Regilio, die ook op haar kamer ligt, 

gaat Meike op onderzoek uit.
Het ziekenhuis is vol met mensen: 

verplegers, artsen, patiënten, familieleden. 
Wie zou jij het liefste zijn?

Als je dit boek gaat lezen, zul je horen wat er gebeurt. 
Horen ja ... Het is de bedoeling dat jij hardop gaat lezen. 

Samen met een vriend of vriendinnetje speel je de 
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