in het midden

Dit ben ik - maxx!
computer tomografie
voor kinderen.
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Op een zonnige middag speelt Maxx een
partijtje basketbal met haar
vrienden

Speel naar mij
Jasper!

Je
komt er toch
niet langs.

Dat
zullen we nog
wel eens zien!

Snel Maxx,
vangen!
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Aaahh,
dat was een
harde klap!

Waarom reageert
ze niet?

Poeh,
ik ben duizelig
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Hé Maxx,
gaat het wel?

Ze is
bewusteloos!

Typisch hoor:
niemand denkt
aan mij!

Oh, oh, ik geloof dat
Maxx behoorlijk gewond
is!

Ik…ik weet
het niet

10 minuten later...
Waar…waar ben ik? Wat
is er met me
gebeurd?

Dit is een zaak voor
dokter Voelbeter. Hoe sneller
Maxx bij hem is,
hoe beter!

In de spreekkamer van
dokter Voelbeter leggen de vrienden uit wat
er met Maxx is gebeurd
en hoe zij is
flauwgevallen.

Het is heel verstandig
dat jullie Maxx hier naar toe
hebben gebracht!

Doe je
ogen is wijd open….
goed zo!

Hmm…

Wat is er met
mij aan de hand
dokter?

Hé Maxx,
sorry dat ik tegen
je aan knalde!

De kniepees-reflex is
een beetje vreemd

Dat kan ik je niet precies vertellen Maxx. Maar ik ken
iemand die dat wel kan…
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Hallo, mag ik
dokter Superoog van de
afdeling Radiologie van U?
Hallo dokter Superoog, kan ik een
patiënt naar U doorsturen?

Een sportongeluk, ja… ik denk
dat een CT onderzoek van haar
hoofd kan helpen…ja natuurlijk, ik maak alles in orde!

Het
is allemaal
jouw schuld
Kevin!

Maak
Nee,
maar geen
niet waar! ruzie; daar wordt
Maxx niet beter
van!

Luister Maxx, ik heb net een collega gesproken, zij gaat
je helpen. Maar eerst krijg je een klein prikje, dan hoeft
dokter Superoog het niet te doen.
Doet dat
zeer?

Een speciale pleister haalt
bijna alle pijn weg…
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Iets later gaat Maxx op weg naar het ziekenhuis

Maxx, hier ben je.
Je vrienden vertelden wat
er is gebeurd!

Hallo, ik ben dokter Superoog. Je
bent vast Maxx. Dokter Voelgoed
vertelde al dat je onderweg was!

We gaan eens binnen
in je hoofd kijken. Dan
weten we snel en
precies wat er aan
de hand is.

Binnen in mijn
hoofd? Maar hoe…
hoe doet u dat?
Dat wil ik niet!

Pappa!

Ik hoorde dat je
heel hard je hoofd
gestoten hebt?

Ja, ik knalde tegen Kevin
aan met basketbal,
was even bewusteloos…
en nu ben ik misselijk.
Wat is er met me aan de
hand?

Er is niets om je zorgen over
te maken Maxx.
Er gebeurt niets met je
hoofd!

Hoe werkt
dat dan?
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We hebben hier een apparaat die we Computer
Tomograaf noemen, of CT in het kort. Ik kan hem
gebruiken om in je binnenste te kijken
en je voelt er niets van

Wauw, wat een
enorm monster
is dat!
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Dat gaan ze
waarschijnlijk gebruiken
om een foto van je hoofd
te maken. Net als zo een
pasfotomachine..

Dit
is de CT. Het
helpt ons om binnen
in mensen te kijken.
Het gaat heel snel.

Wat gebeurt er
daarbinnen met me? Moet
ik mijn hoofd er in steken?

Het duurt
nog geen
minuutje.

Ja, dat is nodig Maxx.
Maar het is niet eng.

Kevin had het
net over een
pasfotomachine….

Maar, ik wil niet!
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Hé Maxx, weet je nog hoe die
pasfotomachine werkte op het station?

Dat was best wel leuk hè?

Ik denk
het wel, ja.

Natuurlijk,
dat was eergisteren…

Dit is bijna hetzelfde:
ze gaan een foto van je
hoofd maken!
Ik denk dat je
gelijk hebt.

Misschien moeten we nog
een foto maken met wat
contrastvloeistof.
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Daarom gaf dokter
Voelgoed je een spuitje
in je arm.

Ja, en daar
voelde ik niets
van…

Ik ga even naar buiten.
Ik kan de camera alleen van
buiten bedienen.

Nee, alleen maar ontspannen.
Je moet wel even stilliggen anders
mislukt de foto!

Moet ik lachen in
de camera?

1..2..3..hier gaan we!

Ik vraag me af of dit
apparaat een flitser
heeft?

De tafel beweegt langzaam

Nu
gaan we
beginnen…

Blijf stilliggen.
Je doet het
prima Maxx!
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Gefeliciteerd Maxx!
De foto ziet er goed
uit, en we hoeven er
geen eentje extra te
maken met contrastmiddel.

Is het al voorbij?

Dat was heel erg snel!
Wat is er met me aan
de hand?

We gaan naar de
kamer hiernaast dan
kunnen we
even kijken!

We hebben hier helaas geen spelletjes. Deze computer laat ons
de foto’s zien die we net gemaakt
hebben; maar
alleen in zwart/wit.
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Dus de foto
is klaar!

Kom maar hier bij de
computer met je vader
Maxx!

En wat ziet
u dokter
Superoog?

Een computer,
cool! Wat voor
spelletjes zitten
erop?

Eén
momentje!

Alles is in orde Maxx! Je hebt
niets beschadigd in je hoofd.
Je hoeft je geen zorgen te maken,
je kunt naar huis!

Een ding is zeker:
Maxx heeft
hersenen.

Dat is fantastisch!

Mag ik deze foto
aan mijn vrienden
laten zien?

Hoe voel je
je nu
Maxx?

Dat is meer dan
ik kan zeggen van
jou, Kevin…

Je hebt een lichte hersenschudding en
je moet je bed in. Een ambulance brengt
je thuis.

Natuurlijk
Maxx!

Kom op jongens,
ik breng jullie
thuis!

…ik heb nog
steeds wat
hoofdpijn!

Dank U dokter Superoog. Ik ben blij
dat U niets vervelends heeft gevonden in mijn hoofd!
Doei, en bedankt
dat U Maxx wilde
helpen!
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Een week later..
Er is niets aan
zonder Maxx…

Waar is
niets aan?

Maxx, je bent
er weer!

Natuurlijk ben ik
er weer, geef me
een hi-five!

Wel als ze met
jou spelen!

Wat heb je daar op
je hoofd? Draagt men
dat tegenwoordig als men
basketbal speelt?

14

16

Bayer

a

arm
ing ph

scher

NOTITIES

