Infobrochure Medische Beeldvorming
Lina krijgt een Röntgenfoto
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Lina krijgt een RX
Hallo daar! Mijn naam is Lina
Vandaag moet ik naar de medische
beeldvorming gaan voor een
röntgenfoto , dit is een foto van de
binnenkant van mijn lichaam. Ik ben
wel een beetje zenuwachtig, jij ook?
Kijk even met me mee wat er gaat
gebeuren.

Van mijn dokter kreeg ik een papiertje waarop staat dat ik een
foto moet krijgen. Hij vertelde mij dat dit gebeurt met een
speciaal toestel waarmee ze mijn binnenkant kunnen zien. Toch
maar een beetje vreemd hoor, vind je niet?
Wanneer we in het ziekenhuis aankomen geeft mijn mama het
briefje af aan de secretaresse. Zij is heel vriendelijk en vertelt mij
waar ik mag wachten op de foto.
Het wachten zelf duurt best wel even. Gelukkig ligt er wat
speelgoed in de wachtzaal. Ik zie dat er nog andere mensen aan
het wachten zijn. Oef, ik ben dus niet de enige die zo'n foto moet
krijgen.
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Na een tijdje roept de verpleegster mijn
naam. Nu begint het allemaal echt!

Wist je dat?
Je kan van heel je lichaam een foto laten nemen, als je wil van kop
tot teen! Maar te veel foto’s laten nemen is niet zo goed voor je
gezondheid. Daarom laat de dokter enkel maar een foto nemen
van dat stukje van je lichaam waar jij pijn hebt. De verpleegsters
zorgen ervoor dat enkel dit stukje op de foto staat en al de rest
van je lichaam beschermd wordt.

Handig
he!

Waarvoor kom jij?
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● Je longen → lees verder op de pagina
hiernaast
● Je buik → ga verder naar pagina 7
● Je ledematen, dit zijn :
*je handen, polsen, vingers, ellebogen of
armen → ga verder naar pagina 9
* je voeten, enkels, tenen, knieën of
benen → ga verder naar pagina 10

RX thorax
Thorax is een moeilijk woord voor je borstkast, het
plekje waar je longen zitten. Dus gaat er een beeld
gemaakt worden van mijn longen.

Ik mag met mijn mama binnengaan in een kleedkamer.
Daar moet ik even mijn trui en T-shirt uitdoen zodat de
verpleegster beter naar mijn longen kan kijken.

De verpleegster laat me binnen en toont
me het toestel. Waaauw, dat is wel net
iets groter dan het fototoestel dat mama
gebruikt hoor.
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Tijdens de foto moet ik heel stil blijven
staan met mijn handen op mijn
hoofd. Dat vind ik niet zo
gemakkelijk, maar ik beeld me in
dat ik een standbeeld ben, dat
maakt het al een stuk
gemakkelijker.
Ondertussen schijnt er een lichtje
op mijn buik en beweegt het
toestel waar ik op sta heen en
weer. Maar ik blijf gewoon zo stil
als een standbeeld staan, flink he?

Uiteindelijk maakt de verpleegster 2 foto's van mij, 1 langs de
voorkant en 1 langs de zijkant. Ik mag ook even kijken naar de foto
en hé, daar zie ik inderdaad de binnenkant van mijn lichaam op de
foto staan, gek hoor!

Als ik zo sta, ziet de foto er zo uit.
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En als ik opzij ga staan, ziet de foto er een
beetje anders uit!

Omdat ik zo flink ben geweest volgens de
verpleegster krijg ik ook nog een verrassing
mee naar huis, joepie! Ja zo foto’s laten
maken, het is een heel avontuur.

RX abdomen
Een abdomen is een heel moeilijk woord voor je buik. Dus als er
een RX abdomen moet gemaakt worden gaan ze dus gewoon een
foto nemen van je buik.
Ik mag met mijn mama binnengaan in een
kleedkamer. Daar moet ik even mijn trui en Tshirt uitdoen zodat de verpleegster beter naar
mijn buik kan kijken.
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De verpleegster laat me binnen en
toont me het toestel. Waaauw, dat
is wel net iets groter dan het
fototoestel dat mama gebruikt
hoor.

Tijdens de foto moet ik heel stil
blijven staan. Dat vind ik niet zo
gemakkelijk, maar ik beeld me in dat
ik een standbeeld ben, dat maakt
het al een stuk gemakkelijker.

Ondertussen schijnt er een lichtje op mijn buik en
beweegt het toestel waar ik op sta heen en weer.
Maar ik blijf gewoon zo stil als een standbeeld
staan, flink he?

.

Zo moet ik gaan staan en dan ziet mijn foto er zo uit! Ik zie
inderdaad de binnenkant van mijn lichaam!
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Omdat ik zo flink ben geweest volgens de verpleegster krijg ik ook
nog een verrassing mee naar huis, joepie! Ja zo foto’s laten
maken, het is een heel avontuur.

RX ledematen
De verpleegster
laat me binnen
en toont me het
toestel.
Waaauw, dat is
wel net iets
groter dan het
fototoestel dat
mama gebruikt
hoor.

Ik vind het toch een beetje erg hoor, maar gelukkig mag mijn
mama bij de verpleegster achter de raam blijven kijken.
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Hand, vingers, pols of arm
Voor de foto genomen wordt, schijnt er een lichtje op mijn hand.
Ik moet mijn hand mooi in het midden van het lichtje leggen en
daarna mag ik niet meer bewegen, net als bij een echte foto dus.

Als ik zo flink blijf staan mag ik daarna de
foto zien en kijk dit is het resultaat!

Voet, tenen, enkel of been
Voor de foto genomen wordt, moet ik mijn schoen en kous
uitdoen zodat ze beter naar mijn voet kunnen kijken. Daarna moet
ik op de tafel kruipen en mijn voet in het midden van het lichtje
zetten. Als hij mooi in het midden staat mag ik hem niet meer
bewegen, net als bij een echte foto dus.
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Als ik mooi stil blijf zitten met mijn voet in het lichtje, mag ik
nadien de foto zien, en kijk dit is het resultaat!

Omdat ik zo flink ben geweest
volgens de verpleegster krijg ik ook
nog een verrassing mee naar huis,
joepie! Ja, zo’n foto laten maken,
het is een heel avontuur!
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Hebt u vragen of opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met
raad en daad bijstaan.

Contactinfo
Secretariaat Pediatrie
03 650 52 00

Verpleegafdeling Pediatrie
03 650 50 67

Secretariaat Medische Beeldvorming
03 650 50 49

Versie: 2 / 7-2018
Auteur: Arts-diensthoofd Pediatrie - VU: Hoofdarts

AZ Klina
Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
info@klina.be
AZ Klina │ 13
www.azklina.be

