
Als je bestraald wordt, moeten de stralen elke keer op precies 

dezelfde plek komen. Daarom maakt de laborant een kussen en  

een masker dat ervoor zorgt dat je steeds in dezelfde houding ligt.  

Het maken van het kussen en het masker duurt ongeveer een uur, 

met de scans erbij.

Masker maken, hoe werkt dat...

 
Hoe gaat het maken van een 
kussen?
• Je ligt op een onderzoekstafel  

met je hoofd op een kussen.
• Je ouder is bij je.
• De laborant drukt je hoofd goed  

in het kussen zodat dit de vorm  
van je achterhoofd krijgt. 
 
 
 
 
 

• Je tilt je hoofd op en de laborant  
legt een hoesje over het kussen.

• Je legt je hoofd weer neer en de  
laborant drukt je hoofd nog eens  
goed in het kussen. Dit kan warm 
aanvoelen.

• Dan is het kussen klaar. 
 
 
 
 



 

Hoe gaat het maken van een 
masker?
• De laborant maakt het masker zacht in 

warm water. 
• Je doet je ogen dicht.
• De laborant legt het masker over je 

gezicht of over je gezicht en je hals.
• In het masker zitten kleine gaatjes en 

een groot gat bij je mond waardoor je 
kunt ademen. 

• De laborant drukt het masker aan zodat 
het de vorm van je gezicht krijgt. 

• Nu moet je 7 minuten stil liggen tot het 
masker hard is. 

• De laborant tekent met een stift  
op het masker waar je ogen zitten. 

• Dan mag het masker af en knipt de 
laborant er gaten in voor je ogen.

• Hierna krijg je een CT-scan met je 
masker op. De laborant tekent er 
streepjes op.

• Tijdens de scan gaat je ouder even de 
kamer uit.

• Soms wordt er ook een MRI gemaakt.

Na afloop
• Als de scan klaar is, mag je naar huis of 

naar je kamer.
• Je kunt kiezen of je je masker wilt laten 

versieren.
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Heb je vragen? 
Stel ze gerust!


