De dokter wil graag dat er een scan van je
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jaar.
Dat is9 een
foto van binnen.
Het doet geen pijn.
geneeskunde
Hier kun je zien hoe dat gaat.
De dokter wil weten of je zieke celletjes
in je lichaam hebt.
Dat kun je aan de buitenkant niet zien.
Daarom wil de dokter een foto maken.
Een scan-apparaat lijkt op een poortje
waar je doorheen kunt kijken.
Bij het apparaat is een bed waar je op kunt
liggen.
Je moet wel goed stilliggen zodat de foto
goed lukt.
Kijk maar, hier krijgt de blauwe olifant een
scan.
De olifant wordt op het bedje gelegd en
schuift langzaam door het poortje.

Informatie voor kinderen tot 9 jaar.

In dat poortje zit een foto apparaat zo
kan de dokter jou van binnen bekijken.
Wat gaat er gebeuren op de dag van de
scan?
Voor dat je de scan gemaakt wordt moet
je buik leeg zijn en mag je even niet eten.

Het is wel goed als je veel drinkt!
Je mag water of thee, zonder suiker of
melk.

Het scan apparaat
staan in het grote mensen ziekenhuis. Daar
ga je met papa en mama naar toe.
In de wachtkamer krijg je een drankje in
een bekertje.
Dat moet je opdrinken.
Je wacht dan nog 45 min in
de wachtkamer.

Om de zieke celletjes goed te kunnen zien
op de foto geeft de zuster je een medicijn
door een infuus.
Dit is een lijntje aan je arm.
Als je al een infuus hebt, wordt dat
gebruikt.

Na een uur ga je naar de kamer van de
scan.
Jij mag, net als de blauwe olifant op het
bed liggen.
Mama of papa is bij je.
Je krijgt een kussentje en een dekentje
zodat je lekker ligt.
Kun jij heel goed stil liggen?
Laat maar eens zien.
Wat knap.

Het bed schuift rustig in het poortje. Jij
moet heel stil blijven liggen. Dan schuift
het bed een paar keer door het poortje;
eerst snel, daarna heel langzaam.
De zuster van de scan gaat je alles
vertellen.
Als de scan klaar is, mag je weer van het
bed af en mag je terug naar je kamer in
het ziekenhuis of misschien wel naar huis.
Dat zal de dokter je vertellen.
Je bent klaar, goed gedaan!
Je mag nu weer lekker eten.

Door het medicijn worden de celletjes op
de foto gekleurd en kan de dokter ze goed
zien.
Als je het medicijn gekregen hebt, mag je
even niet spelen, moetje goed uitrusten en
rustig blijven liggen in een ligstoel.
Papa of mama mag bij je blijven.
De zuster dekt je lekker toe.
Net als Nik:

Rick gaat ook naar de scan.
Het apparaat maakt een beetje zoemend
geluid.

(Dank je wel Nik voor de foto’s.)

