NMR

NMR
Je bent een beetje ziek en je wil graag
weten hoe dat eigenlijk komt. Daarom
moet de dokter eens binnenin jou kijken.
Hiervoor moet je naar de NMR, een
speciale machine die foto’s kan maken
van in jouw buikje, je hoofdje, je benen,
je armen. NMR is een afkorting voor een
paar moeilijk woorden, nl. Nucleaire
Magnetische Resonantie. Foto’s nemen
doet helemaal geen pijn, maar je moet
wel stil liggen. Dat is soms moeilijk,
maar het lukt je zeker en vast!

1  We stappen samen met mama of papa in de auto en gaan op uitstap naar het
ziekenhuis in Ieper. Dit is een heel groot gebouw met veel gangen net als een
doolhof. Deze kaart kan je helpen om de weg te vinden.
2 Als we binnen komen langs de grote deur (hoofdingang) moet mama eerst naar
de receptie. Daar moet ze stickertjes halen waar jouw naam opstaat en je adres.
Mama kan daar vragen welk nummertje ze moet volgen.
3 Als we route 68 volgen komen we aan de balie op de dienst radiologie. Daar
zeggen we tegen de mevrouw wie we zijn. Zij zal dan zeggen dat je nog even in de
wachtzaal mag plaatsnemen. Als je wil, mag je nog wat spelen in de speelhoek.
Joepie!
4 Na het spelen mogen we binnen langs de deur waar er een geel molentje
opstaat. Dat is de ingang om naar de machine te gaan die NMR heet.
5 Als we de deur dicht doen, zien we dat we in een klein kamertje zijn. Het is
precies een paskamer zoals in een winkel. Daar mag je de dingen uittrekken waar
metaal kan inzitten (jeansbroek, t-shirt met metalen knopjes, horloge, haarrekker…).
6 Als de verpleger / verpleegster jou komt halen, mag je naar de grote machine.
Mama moet eventjes wachten want jij ben al een grote jongen / groot meisje en kan
al alleen in de machine. Dit onderzoek is helemaal niet erg, het doet geen pijn.
7 Als je enkele minuten stil hebt gelegen mag je uit de machine komen. Dan mag
je nog een cadeautje kiezen. Als je iets leuks gekozen hebt, mag je terug je kleertjes
aantrekken. En hop, we mogen al terug naar huis.

Aanmelden

Als mama klevertjes (met je naam op)
gehaald heeft aan de receptie, dan
mag je naar de balie van radiologie.
Daar mag je jouw naam zeggen. De
mevrouw zal dan tonen waar jij samen
met je mama eventjes mag wachten.
Kijk je vlug op de volgende pagina?

Wachten…

Terwijl mama op een stoel wacht, mag
jij (samen met broer/zus) wat spelen.
Er is een leuke puzzel en mooie
tekeningen. Zo gaat het wachten veel
sneller!

Ingang NMR

Bij de speelhoek zijn de deuren om
naar de machine te gaan. Na het
wachten mag je binnen langs 1 van de
deuren. Douwe is alvast nieuwsgierig.

Kleedkamer

Achter de deuren is er
een kleedkamer. Daar
mag je alles waar
metaal in zit aan
mama geven. Je bril,
je schoenen, je broek… Die moeten af
omdat het onderzoek met een heel
grote magneet is. Straks zou je bril
wegvliegen. OEIOEI…
Vraag het maar aan mama als je niet
goed weet wat allemaal af moet.

Naar de machine
Als je omgekleed bent, komt iemand je
halen om naar de machine te brengen.
Mama moet even wachten in de gang.
Ondertussen mag jij op een witte tafel
gaan liggen, die
dan in de tunnel
schuift. De machine
is aan beide kanten
open en binnenin
zijn er lichtjes. Het
lijkt precies een
raket.
Je hoeft niet bang te zijn: de verpleger
helpt jou en blijft ook in de buurt.
De verpleger zal je ook helpen om je
klaar te maken voor het onderzoek.
Kijk maar eens op de volgende pagina
hoe gek je er zal uitzien.

Je krijgt een koptelefoon, want die
machine maakt heel veel lawaai. Net
als een grote boor en andere grote
machines.

Ze schuiven ook
een raar toestel
over je hoofd, buik,
benen... Hier bij
Douwe is het over
zijn hoofd. Zo kan
de dokter beter
foto’s nemen.
Nota: Soms krijg je ook een
kleine prik. Dat geeft een warm
gevoel van binnen. Zo kunnen ze
beter zien wat er vanbinnen in
jou gebeurt. Dit zullen ze wel
vooraf zeggen en de prik krijg je
als mama nog bij je is.

Start
Als je helemaal geïnstalleerd bent,
gaat de verpleegster naar een andere
kamer en begint het onderzoek. De
verpleegkundigen kunnen jou zien
door een groot venster en jij kan hen
soms horen via een microfoon. Nu
moet je proberen om zo stil mogelijk te
liggen. Net alsof je jou zou verstoppen
en niemand je mag zien bewegen. Doe
maar je best hoor!
Hieronder zie je een voorbeeld van de
vreemde foto’s die men maakt.

Einde
Als je flink stil gelegen hebt dan zijn de
foto’s gelukt. Nu kan de dokter kijken
hoe het komt dat je ziek bent.
Als je zo flink bent als Douwe mag je
na het onderzoek nog een cadeautje
kiezen!
Kies jij ook de dinosaurus?
Je kleertjes mogen terug aan en we
kunnen terug naar huis.

Dit fotoboek werd gerealiseerd in
samenwerking met pediatrie en de
dienst NMR.
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- Douwe en Greet

