
 

 
 

Dokter Hoela 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is druk bezig met zijn kar en hij heeft geen tijd voor een onderzoek van 

dokter Hoela. Zou Hoep soms bang zijn voor de dokter? Dan ineens vallen alle 

dokterspullen op de grond. Tussen het gereedschap van Hoep. Wat een puinhoop! 

De kinderen weten gelukkig precies welke spullen waar horen.                                                                                                          

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 

zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 

hier dan op door in een eigen activiteit.  

Dokterspullen   

Verzamel spullen die een dokter, tuinman of tuinvrouw, bakker of schilder nodig 

heeft. Leg deze spullen op een hoop. Laat de kinderen sorteren wat bij elkaar hoort 

en laat ze benoemen wat het is en wie het altijd gebruikt.                      

 

 

 

 

 

 

 

Nodig:  
- Dokterskoffer 
- Pleisters 
- Verbandrolletjes 
- Gaas & watjes 
- Flesje jodium 
- Potjes verf & kwasten 
- Verfschort 
- Koksmuts  
- Deegroller 
- Bloem 
- Broodzak  
- Hark, schep, gieter  
- Tuinhandschoenen 

- Zaadjes in een zakje 

 

            

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Wat voor spullen zie je hier allemaal?    

- Van wie zouden deze spullen zijn? Waarom?  

- Wie weet wat dit is? Hoe noem je dit ding?   

- Wat kun je ermee doen?   

- Welke spullen horen bij elkaar denk je? Waarom?   

- Hoe heet iemand die deze spullen nodig heeft? (dokter/ bakker/ schilder/ 

tuinman- of vrouw)    

Bij de dokter  

Laat de kinderen de poppenhoek ombouwen tot een ziekenhuis, met een 

onderzoekstafel en bedden. Knip van rood vilt ‘bloedvlekken’ en plak die op de zieke 

knuffels en poppen. De kinderen zijn dokter en mogen de poppen gaan verzorgen. 

Voorbeeldvragen: 

- Wat doet een dokter allemaal?  

- En waarom doet hij dat?  

- Ben jij ook wel eens naar de dokter geweest?  

- Waarvoor was dat?  

- Wat is er met deze pop/ knuffel aan de hand?  

- Hoe kan je hem helpen?   

- Hoe plak je een pleister? Welke kant van de pleister moet op het bloed? Waarom?   

- Hoe groot moet de pleister zijn voor deze pop?    

Tip: Er is vast wel een kind op de groep die wel eens naar de dokter of het 

ziekenhuis is geweest. Laat hem of haar vertellen over zijn/ haar ervaringen.   

  



 

 
 

Methodes:  

Deze aflevering en activiteiten zijn  te gebruiken bij de volgende thema’s en 

methodes:  

Puk & Ko ‘Hatsjoe’  

Piramide ‘Ruimte’  

Taalrijk ‘Ik heb twee armen en twee benen’   

Ik & Ko ‘Au!’    


