
Mijn Scans
Door Angus Olsen





Hoi, mijn naam is Kirra en ik ga je alles 
vertellen over mijn scans. 



Toen ik erg ziek was kreeg ik veel 
verschillende scans. 

Echo PET

CT MRI



Scans zijn een speciale, veilige manier om in mijn 
lichaam te kijken om zeker te weten of het goed 

met mij  gaat. 



Voor mijn scan mag ik niks eten. Mijn mama zegt 
dat ik na de scan pizza krijg. 



Deze scan heet een Echo. 
Ik vind het op een robot lijken. 



De mevrouw van de scan doet gel op mijn buik 
zodat de Echo machine in mijn buik kan kijken. 



De machine maakt een geluid wat rond gaat in mijn 
buik om zo een foto te maken. 



Mijn Echo is heel veilig, er is altijd iemand bij 
mij die voor mij zorgt. 



Deze scan heet een PET. 
Ik vind het lijken op een grote donut. 



Voor mijn PET-scan spuit de
scan meneer een soort suiker
in mijn infuus lijn en moet ik

even wachten. 



Mijn infuus lijn wordt ook gebruikt om mij een beetje
slaperig te maken, dat helpt om heel stil te liggen.



De PET-scan kan de
speciale suiker in
mij zien en er een
foto van maken. 



Mijn PET-scan is
erg veilig, er zorgt
altijd iemand voor

mij.



Dit is een CT-scan.
Hij heeft ook een gat zoals een donut. 



De scan meneer vraagt mij of ik heel stil kan liggen 
zoals een steen. 

De CT-scan maakt een "Wrrrrr" geluid. 



De CT-scan gebruikt
röntgen stralen om in mij 

 te kijken en een foto te
maken. 



Mijn CT-scan is heel veilig, er is altijd iemand om
voor mij te zorgen.   



Deze scan heet een MRI. 
Het heeft ook al een gat als een donut!  



De MRI-scan is erg lawaaierig, het duurt lang
en ik moet de hele tijd heel stil liggen. Wat zou

er kunnen helpen?



Een beetje slaap kan mij helpen! De dokter
geeft mij een slaap masker. Ik vind het niet zo

lekker ruiken maar ik word er wel slaperig
van. 



De MRI-scan gebruikt
een sterke magneet om
in mij te kijken en een

foto te maken.



Mijn MRI-scan is veilig, 
er is altijd iemand die voor mij zorgt. 



De dokter kijkt naar mijn scans om zeker te
weten of het goed gaat met mij. Nu zijn mijn

scans klaar, weet je waar het tijd voor is?  



Wat is jouw lievelingseten voor
na de scan? 

Het is pizza tijd! 


