
In de grot van de 
magische beelden 

Wat gebeurt er tijdens  
een MR-scan 

Verhalende tekst en illustratie
Sylvia Graupner 

Idee, wetenschappelijk advies en verklarende tekst
Professor Rolf Vosshenrich, M.D.



2

Ken je de schuur aan de andere kant van de wei? 
Dat is waar Lottie woont met haar familie.

Lottie verveelt zich. Niemand heeft tijd om met haar  
te spelen. Verveel jij je ook wel eens?

Misschien zal een verkenning in de schuur de boel wat 
opvrolijken. Het staat er vol met interessante dingen,  
en Lottie verveelt zich zeker niet meer. Als ze het oude 
skateboard van haar grote broer vindt, moet ze het  
gewoon uitproberen!
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Lottie zoeft door de straat. Maar – oh nee! Wat is dit?  
Een vrachtwagen komt op haar af, en Lottie heeft geen  
idee hoe ze moet remmen!

Hij komt steeds dichterbij!

In de allerlaatste seconde zwenkt Lottie uit naar de greppel 
aan de kant van de weg en tuimelt van haar skateboard. Het 
enige wat ze kan zien zijn pluizige witte wolken die over 
haar hoofd drijven. Dan ziet ze het bezorgde gezicht van  
de vrachtwagenchauffeur op haar neerkijken:

“Gaat het, lammetje? Kun je me horen?”

Hij pakt zijn mobiele telefoon en belt een ambulance. 
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Taaa-die, taaa-die !  
De ambulance komt met loeiende sirene en knipperende lichten  
ter plaatse.

De ambulancier onderzoekt Lottie zorgvuldig en legt haar  
dan op een brancard achter in de ambulance. 

Al snel bereiken ze het Bosland Ziekenhuis, en Lottie wordt  
naar de spoed gebracht. 
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Verbazingwekkend genoeg is haar moeder er al.  
Lottie is zo blij haar te zien!

Maar – auw – haar enkel doet echt pijn. 

De dokter weet niet zeker of haar enkel gebroken is of alleen 
verzwikt. Artsen behandelen een verstuikte enkel anders dan  
een gebroken enkel. Om te zien wat er echt aan de hand is, laat  
de dokter een MR-scan maken.

Bij mensen ziet  
het er zo uit.

Verstuikte enkel Gebroken enkel  
in een spalk
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“Wat is een MR-scan?” vraagt Lottie.

De dokter legt het vriendelijk uit:  
MR is de afkorting van twee woorden: 

Magnetische Resonantie. 
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In onze magische grot zit een reusachtige magneet, die een 
magneetveld oproept (daar komt het eerste woord vandaan). 
Hij wordt beschermd door een omhulsel. 

De magneet is erg sterk en trekt alles wat van metaal  
is gemaakt aan.

Je gaat op een speciale tafel liggen die zachtjes de tovergrot 
in schuift, als een trein die een tunnel binnenrijdt. En dan 
gaan de dwergen van de magische grot aan het werk.
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Het noorden (N) en het  

zuiden (Z) zijn de twee 

tegenovergestelde polen
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Onze magische dwergen hebben hun eigen kleine 
magneetjes. Ze gebruiken deze om het ritme en het 
volume van de scan te bepalen. Ze kunnen ze aan en uit 
zetten, of aan verschillende snelheden laten bewegen. 

Ze maken geluiden die lijken op zagen, kloppen of 
trommelen. Deze kleine magneetjes maken de cellen  
in je lichaam wakker.

Wanneer deze cellen met rust gelaten willen worden, 
zenden ze signalen uit. We noemen dit een echo, 

of resonantie (het tweede woord). 

Dit proces herhaalt zich verschillende keren.  
Sommige scans duren langer dan andere. 
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Zo ziet een menselijke enkel  
er van voren en van opzij uit.
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Wanneer artsen op zoek zijn naar iets in het menselijk lichaam, moeten 
ze bedenken waar het zou kunnen zitten en hoe ze het kunnen vinden. 

Net zoals bij een pareltje dat in een taart verstopt zit.

Je kan niet weten waar het pareltje zit –  
dus moet je de taart in stukken snijden om het te vinden.

De dwergen van de magische beelden helpen de dokters met hun 
magneetjes. De magneten kunnen verschillende delen van het  
lichaam, of zelfs cellen, wakker maken.

Zo ontstaan beelden die het lichaam laten zien  
als een reeks van laagjes.

Het zijn net de sneetjes van de taart. 

Wanneer het lichaam signalen uitzendt, pikken ontvangers deze op.

De signaalontvangers op een MR-scanner worden antennes genoemd.

Sommige antennes worden onder je lichaam  
geplaatst, andere er bovenop. Sommige  
lijken op een sok of een schoen waar  
je je voet in steekt. Antennes kunnen  
bestaan uit vastgemaakte en beweegbare  
onderdelen, of ze kunnen in elkaar worden  
gezet als een bouwpakket. 

Om ervoor te zorgen dat niets drukt of knelt,  
steken we zachte kussentjes tussen jou en de antenne.

Antennes voor de enkel en de voet
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Zodra de ontvangers de signalen van je lichaam hebben 
opgevangen, zetten snelle computers ze op orde  
en voegen ze de verschillende beeldlagen samen.

Het resultaat? Foto’s van de binnenkant van je lichaam. 

De magische arts kan de beelden dan op een 
computer bekijken om er zeker van te zijn dat  
alles goed te zien is.

Dan kan de dokter zeggen of er iets mis is met je.
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Antenne voor wisselend magnetisch veld

Antenne voor 
hoogstatisch 
magnetisch veld

Zender van radiofrequenties
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De knie van een persoon  
met contrastmiddel
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Voor sommige scans heb je ook een toverdrankje nodig, 

een “contrastmiddel”.

Het contrastmiddel reist door je lichaam via  
je bloedvaten. Het helpt de dokter om te zien welke 
cellen gezond zijn en welke ziek kunnen zijn.

Hoe werkt het?

Eerst bindt de magische dokter een band om je arm.  
Dat maakt het makkelijk om de bloedvaten onder  
je huid te zien.

Dan desinfecteert de dokter je arm. Daarna voel je  
een klein prikje. De dokter kan nu het doorzichtige 
toverdrankje in je ader spuiten. Je voelt er niets van.  
Als alle toverdrank in je aders zit, plakt de dokter  
een pleistertje op je arm.
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Vooraleer je een MR-scan laat maken, moet je ervoor 
zorgen dat je geen metalen voorwerpen draagt.

Sommige mensen hebben tandbeugels, haarklemmen, 
een bril, sleutels, munten, zakmessen, horloges, 
mobiele telefoons, kaarten met magnetische strips … 

Dit is heel belangrijk. Als je metalen voorwerpen 
meeneemt in de scanner, zullen ze hun eigen magnetisch 
veld creëren en het onderzoek in de war sturen. 

De elfen van het Bosland Ziekenhuis herinneren  
Lottie eraan om haar haarspeld en sleutels  
veilig op te bergen vóór de scan. 

In het begin is Lottie een beetje bang voor de vreemde  
omgeving met de onbekende geuren en geluiden. Maar  
de elfjes zijn vriendelijk en zorgen heel goed voor haar.

Gelukkig is haar mama er ook,  
dus alles komt goed. 
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Dan gaat Lottie de mysterieuze kamer  
binnen waar de MR-scanner staat, 

de grot van de magische beelden. 

De elfjes geven Lottie een koptelefoon. Of soms  
krijg je ook oordopjes. Dit is om je te beschermen 
tegen het lawaai dat de dwergen moeten maken.  
De elfen geven Lottie ook een rubberen bal. Als ze  
er heel hard in knijpt en hem dan loslaat, zullen  
de elfjes een geluid horen en meteen naar Lottie 
komen om te kijken wat er aan de hand is.

Opgepast! Het is belangrijk dat je er niet voor  
de lol in knijpt. 

Dat zou de dwergen echt laten schrikken en ze 
zouden zelfs weg kunnen rennen. Dan zouden de 
elfen helemaal opnieuw moeten beginnen met de scan.
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Luister nu heel goed, dit is belangrijk!  
Tijdens het onderzoek moet je heel,  
heel stil blijven liggen.

Als Lottie niet beweegt, zullen de dwergen blij  
zijn en hele duidelijke foto’s kunnen maken. 

Maar als ze beweegt is het moeilijk om mooie  
foto’s te maken. De foto’s zullen wazig zijn,  
en de plakjes zullen niet goed in elkaar passen.

Ook al is de magische dokter erg slim, wazige  
foto’s maken het onmogelijk om te zien of Lottie 
gewond is of niet.
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De dokter bekijkt 

de foto’s op het 

scherm en ziet dat 

Lottie haar enkel 

verstuikt heeft.

Hij zal haar been spalken 

zodat ze de enkel niet 

meer kan bewegen.
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Lottie kan zich niet voorstellen hoe dat  
zal zijn – ze vindt het zo heerlijk om door  
de wei te huppelen en te ravotten. 

Maar haar dokter zegt dat ze haar gewonde 
enkel twee weken moet laten rusten.

Daarna kan ze terug naar hartelust 
huppelen, springen en dartelen.
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Wacht even, de weide achter de schuur ziet er  
nu heel anders uit. Lottie’s grote broer heeft er een 
skatepark van gemaakt! Lottie springt van vreugde.

Wat een geweldige verrassing!

“Zo hoef je niet meer op straat te skaten,”  
fluistert haar broer in haar oor.

Lottie zal zich nooit meer vervelen. Binnenkort zal  
ze als een echte waaghals op en neer over de schansen 
suizen – en als ze moe wordt, staat mama klaar om  
een kop warme chocolademelk voor haar te maken. 
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Die nacht droomt Lottie dat ze op haar 
skateboard naar het Bosland Ziekenhuis vliegt  
en naar de dokter en de elfjes van de magische 
beelden zwaait.  

“Ik ben zo blij dat ik nu beter ben,”

mompelt ze in haar slaap.  
“Skateboarden is veel leuker dan manken.”
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Lottie is een avontuurlijk lammetje. 
Ze houdt van skateboarden. 

Maar arme Lottie heeft een ongelukje en heeft 
misschien haar enkel gebroken. In plaats van  
te springen, kan ze nu alleen nog maar hinken. 
Lottie gaat naar het ziekenhuis voor een MR-scan.

Dit boeiende verhaal legt op een aangepaste en 
begrijpelijke manier aan kinderen uit hoe het is  
om een MR-scan te ondergaan.


