Werkboekje MRI
Voor kinderen en hun ouders

1. Inleiding
Binnenkort kom jij naar ons ziekenhuis om een scan te laten
maken met een groot toestel, een MRI-scanner.
Weet je al wat er gaat gebeuren? Misschien heeft mama of papa
je al iets verteld of misschien weet je nog niets.
Kijk samen met mama of papa in dit boekje en kom te weten hoe
het onderzoek gebeurt.

Deze publicatie is een uitgave van de dienst pediatrie, in samenwerking met de dienst
communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.
Versienummer: 1
Datum van afwerking: 14/09/2017
Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke
toestemming van de eigenaar, aan te vragen via communicatie@hhleuven.be
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Opdracht
Weet je wanneer je naar ons ziekenhuis komt?
Duid aan op de kalender.

Opdracht En om hoe laat word je bij ons verwacht?
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2. Wat is een MRI?

Dit is een foto van een MRI-toestel. Dit grote toestel maakt foto’s
van de binnenkant van je lichaam. Zoals je ziet is het een grote
tunnel. De voorkant en de achterkant zijn open. Er is een tafel die
door de tunnel schuift.

3. De dag van het onderzoek
3.1. Inschrijven
De dag van je onderzoek ga je met mama of papa naar het
onthaal. Je krijgt stickers mee met je naam en je adres.
Opdracht Kleef hier een sticker.
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Opdracht Vind jij de weg naar radiologie?
ONTHAAL

RADIOLOGIE

3.2. Wachtzaal
Hoera! Je hebt de weg naar radiologie gevonden. Hier moet je
even wachten in de wachtzaal tot je aan de beurt bent.
Soms krijg je voor het onderzoek een prikje. Mama of papa weet
of je een prikje moet krijgen. Voor een prikje moet je naar de
afdeling kindergeneeskunde.
Soms beslist de radioloog na de eerste foto dat je toch nog een
prikje nodig hebt. Dit is om beter te kunnen kijken op de foto.
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Een kleurplaat en enkele rebussen voor tijdens het wachten

Met de mond vol tanden staan
Achter de wolken schijnt de zon
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3.3. Kleedkamer
Een verpleger neemt jou en mama of papa mee naar de
kleedkamer. Hier moet je alles wat metaal bevat uitdoen.
Waarom? Een MRI is een hele grote, sterke magneet. Een
magneet trekt alles van metaal naar zich toe. Daarom mag je geen
metaal dragen tijdens het onderzoek.
Opdracht Doorstreep de dingen die je niet mag aanhouden
tijdens het onderzoek.
Oorbellen

Bril

T-shirt
Broeksriem

Sokken

Broek met metalen
knopen en rits

Horloge

Schoenen

Haarspeldjes

Mama of papa met
hun portemonnee
Muntjes

Heb je het goed gedaan? Draai je boekje om en kijk wat er nog
over mag blijven. Heb je het juist?

T-shirt en sokken (op voorwaarde dat er geen metaal in zit)
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3.4. Het onderzoek
• Veel lawaai
Een MRI-toestel maakt veel lawaai. Je zal oordoppen krijgen en
een hoofdtelefoon. Kies thuis samen met mama of papa een leuke
CD en breng deze mee.
Weet je al welke geluiden je zal horen? Bekijk de prenten even.

Prrr… Prrr…

• Lang stil liggen
Om goede foto’s te maken moet je stil blijven liggen. Het toestel
maakt veel foto’s en zegt hoe lang het duurt om een nieuwe foto
te maken. Soms moet je een halfuurtje stil liggen.
Opdracht Zo lang?! Oefen thuis met mama, papa, broer of zus.
Een partijtje om het langst stil liggen. Jeukt je neus al? Kriebelt het
ergens? Probeer zo lang mogelijk stil te liggen tot je niet meer
kan! Wie wint?
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• De tunnel in
Soms moet je met je hoofd eerst in de tunnel, soms met je
voeten. Soms kan je TV kijken in de tunnel (niet als het een
onderzoek is van je schouder, knie, enkel en voet). De verpleger
plaatst dan een rekje over je hoofd met een spiegeltje. Met het
spiegeltje kan je TV kijken. Kies thuis samen met mama of papa
een leuke DVD en breng deze mee.
Is de tunnel een beetje eng? Heb je onze groene oefentunnel al
gezien in de wachtzaal of bij de dokter?

Opdracht Kom oefenen in de wachtzaal of in de gang!
- Doe je schoenen uit.
- Loop twee rondjes rond de tunnel.
- Kruip zo snel mogelijk op je buik door de tunnel.
- Durf je ook op je rug snel door de tunnel te kruipen?
Opdracht Oef! Dat was snel! Nu mag het trager.
- Kruip helemaal in de tunnel. Alleen je voeten mogen er nog
uitsteken. Ga op je buik liggen.
- Rol een paar keer om en blijf nu stilletjes op je rug liggen. Wat
zie je allemaal?
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Opdracht En nu het echte werk!
- Hoe lang kan je stil blijven liggen in de tunnel? Zonder te
bewegen? Zonder te praten? Mama of papa tellen de tijd!
- Opgelet: de tijd begint opnieuw als je beweegt of praat. Ga je
voor 2 minuten? Of voor 3 of voor 10?
Vind je de tunnel nog steeds eng?
De tunnel van de MRI is groter dan onze oefentunnel. Soms kan je
ook TV kijken in de tunnel (niet als het een onderzoek is van je
schouder, knie, voet of enkel). En je mag je favoriete knuffel
meenemen. Dat helpt! Mama of papa mag langs bij jou blijven
tijdens het onderzoek.

4. Na het onderzoek
4.1. Hoe was het?
Opdracht Hoe vond je het onderzoek? Kleur het juiste gezicht.

Opdracht Ben je flink geweest? Kleur de juiste duim.
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4.2. Bezoek aan de dokter
Ga je terug langs bij de dokter om te kijken hoe het was?
Opdracht Vraag een sticker als beloning voor het onderzoek en
kleef hem hier:

5. Huiswerk
Meebrengen naar het ziekenhuis:
- Een leuke CD
- Een leuke DVD
- Een lieve knuffel (zonder metaal)
- Een dekentje
- Je werkboekje voor tijdens het wachten
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6. Tips voor mama en papa
Tip: Is je kind heel angstig voor het onderzoek of denk je dat hij/zij
niet goed gaat blijven stilliggen? Speel dan in op de fantasie van je
kind. Kies een thema dat je kind aanspreekt: ruimteschip,
onderzeeër, safari … en verzin hier een verhaal rond.
Vb: In het ruimteschip plaatsnemen en stil blijven liggen voor het
vertrek, het vertrek van een ruimteschip maakt namelijk heel veel
lawaai.
Op tocht met een kanobootje. In een kano moet je stilletjes
blijven liggen om hem niet te laten omkantelen. De wilde rivier
rondom de kano gaat heel veel lawaai maken.
Kinderen hebben veel fantasie. Door er een verhaal vol fantasie
aan te koppelen, wordt het onderzoek een beetje een avontuur
voor je kind.
Tip: Breng geen broertjes of zusjes mee naar het onderzoek.
Tip: Zorg ervoor dat je zelf rustig bent als je bij je kind blijft tijdens
het onderzoek. Indien je zelf erg zenuwachtig bent of als je je niet
op je gemak voelt bij het onderzoek zal je kind dit merken en zelf
ook onrustig worden. De verpleegkundige kan je dan verzoeken
om het onderzoek niet bij te wonen.
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