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Abrax, Brabax, Califax en hun beste vriendin 
Maxx willen een komeet zien, en dus rijden ze 
‘s avonds naar het grote weiland buiten de 
stad. Daar kun je de sterren veel beter zien, 
omdat er geen straatlantaarns zijn die in de 
weg staan. Brabax heeft zijn nieuwe telescoop 
meegenomen.

Denk je echt dat we de 
komeet kunnen zien, 

Abrax?

Wie het eerst bij 
het weiland is!

Oeps...Wacht maar,
Califax –

Ik haal je zo in...

Natuurlijk, Maxx! Dat  
is geen probleem met de 

nieuwe telescoop!

1811-NL012_R&I_MRI_boekje Maxx NL.indd   3 12/10/2018   9:40:25 AM



4

Hé, Maxx! Gaat het 
wel?

M’n knie! O, wat doet 
dat pijn, zeg!

Laat eens 
kijken! Ik was hier 

eerst!

Doet het erg pijn? Dan 
moeten we je naar de 

dokter brengen!

Naar de dokter?!
Eh... Nee, het gaat 

wel. Ik... Au!

Waar bleven 
jullie, stelletje 

slakken?

Maxx viel 
van haar 

fiets.
O, dat  

wist ik niet!

Ga je naar 
huis?

Ja. Maar 
morgen gaat 
het wel weer.

Wacht, ik 
ga met je 

mee…

De volgende 
dag.                Hij is 

      helemaal dik!
     Ik denk dat jij  
 toch beter naar  
   de dokter kan 
         gaan!

Sorry, ik kan 
niet mee.

M’n knie …
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In de spreekkamer van 
Dr. Geneesal. Onze vriendin Maxx is gisteren 

van haar fiets gevallen. 
Nu doet haar knie zeer.

Doet dat 
pijn?

Au! 
Ja!!!

Arme 
Maxx...

Is het dan niet zo erg? Kalm aan, Abrax! 
Maxx mag niet  

lopen, wat er ook 
gebeurt… Wat is er 

dan met m’n 
knie ?

Ik kan het nog
niet met zekerheid

 zeggen…

Eh...nee, 
dat niet.

En doet dat 
ook pijn?

O ja? Oké, ga hier maar 
even liggen, Maxx. 

Dan zal ik je knie eens 
bekijken.
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Mag ik Dr. Kijkin van de afdeling  
radiologie… Dr. Kijkin? Hallo?  

Ja, ik heb uw hulp
 weer nodig.

Ik heb hier een patiënte  
met knieletsel.

Ik denk dat een MRI-scan 
verstandig zou zijn.

Nu direct? Uitstekend…  
Ja, natuurlijk. Ik bereid  

alles voor! Dag!

Luister, Maxx! Ik heb een andere  
dokter gesproken. Hij zal je helpen. 

Maar eerst moet ik je een klein prikje
 in je arm geven.

Je bent toch niet bang? 
De speciale pleister op je arm zorgt

dat je geen pijn hebt… Zie je wel?
We zijn in een wip klaar!

Is dat alles? Ik voelde 
er niks van!

Deed het  
erg pijn?

Een prik?!
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Hallo Maxx, wat heb je 
gedaan?

Hallo, mam!
Daar ben je 
eindelijk…

Wat doe je met die 
rolstoel?

        Rolstoel? Kletskoek!
Dit is een supersnelle 

knieschijfblessuretransporter!

Harder, harder! 
Hahaha!

Stop, stop! 
Anders gebeurt er 
weer een ongeluk!

Nee, ik ben
Dr. Kijkin. En 
jij bent zeker 

Maxx!

Bent 
u een

politie-
agent?

     Binnenin   
      kijken?!
      Hoe
     werkt
    dat?

Dr. Geneesal is een heel
goede dokter. Maar ik heb een 
apparaat waarmee ik beter 
binnenin je knie kan kijken. Op 
de röntgenfoto die ze hebben 
gemaakt, is geen breuk of  
botbeschadiging te 
zien.

Dr. Geneesal
zei dat er iets is 

met je knie...

Ja, maar ze wist niet 
wat. Daarom ben ik 

hier, want u bent een 
betere dokter, hè?
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Kijk, hier is het apparaat 
waar ik het over had. 

Het heet een ‘mri’. 
Hiermee kun je in je knie kijken, 

en het doet niet eens pijn.

Goh!  
Hoe werkt dat?

Ze leggen je in een 
buis en maken een 

foto!

Brabax heeft gelijk. In 
deze buis wordt je knie op 
een speciale manier ge-
fotografeerd. Het duurt  
allemaal ongeveer 
een half uur. 

En om te zorgen dat we alles heel
goed kunnen zien, dienen we je misschien  
een contrastmiddel toe… Daarom stak  

Dr. Geneesal dat naaldje
 in je arm.

Een half  
uur?!
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      Hm… Ik geloof niet dat we al
die moeite hoeven te doen.                                                 

Ik merk opeens dat m’n knie weer 
helemaal goed is. Laten we  
naar huis gaan!

Maar 
Maxx!! 

Au, m’n knie! Ik weet 
wat…

Hé Maxx, zei je niet dat je 
astronaut wilt worden als je 

groot bent?

Ja, nou en?
Wat heeft dat ermee 

te maken?

Nou, je denkt toch niet dat je
met een lift naar de ruimte kunt?

Ze nemen je mee in een raket.
En dat betekent dat je moet 

oefenen!   

Snap je het niet? Dit ding
is een ruimteschipsimulator!

En jij gaat een testvlucht 
maken!

Een ruimteschip -
tof! En er is zelfs een 

vluchtleiding! Dat ben ik!

Wauw!
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Voor de vlucht moet je alles 
wat van metaal is afgeven: 
horloges, sleutels, 
sieraden.

Er zijn heel sterke 
magnetische krachten 

in de buis. En die zijn van 
invloed op alles wat van 

metaal is.

Waarom?
U bedoelt in

het ruimteschip,
Dr. Kijkin!!

Een paar minuten later in de onderzoekkamer.

   Nu doe ik een spoel 
over je knie. Er is nog één ding:  

het is heel  belangrijk dat je tijdens 
het hele onderzoek... hm…

ik bedoel tijdens de  
ruimtevlucht is het heel 

belangrijk dat je heel stil ligt. 
Begrepen, astronaut  

Maxx?

Ja, commandant! 
Tot uw orders, 
commandant!
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Klopgeluiden? 
O, dat zijn zeker
meteorieten die
tegen de buiten-

kant van het
schip botsen

En je kunt de hele 
tijd je moeder zien.

Hoe lang zou ik 
hier hebben 

gelegen?

Hooguit drie
 minuten…

O!

Hallo, mam!

Dan begint het: langzaam glijdt Maxx in het apparaat.

Je moeder en jij zullen
het komende half uur

harde klopgeluiden
horen. Deze hoofd- 

telefoons beschermen 
jullie oren.

3... 2... 1...
LANCERING!
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 Vluchtleiding aan
 astronaut Maxx! 

We onderbreken het 
onderzoek even.

Ik kan  
niet  langer 
stilliggen!

Astronaut Maxx, je 
mag je nu bewegen.

Je doet het
heel goed, kleine 

Maxx!

Niet bewegen... 
Niet bewegen... 
Niet bewegen...

Attentie alsjeblieft: 
we gaan weer beginnen. 

Niet meer bewegen 
alsjeblieft!

Een paar minuten 
later...

Hoera!

Was het heel 
erg?

Nee, het stelde 
eigenlijk niks 

voor! 
De tijd is om. 

Je bent geland, 
Maxx!

1811-NL012_R&I_MRI_boekje Maxx NL.indd   12 12/10/2018   9:40:37 AM



13

Even later:

Hoe erg is het met  
m’n knie, Dr. Kijkin?

Nee… Er is geen ernstige ver-
wonding aan je knie. Je kunt  
over een week of twee weer

rennen en springen!

Ja, jullie kunnen naar huis. Hier
is een verslag voor Dr. Geneesal. 

Zij zal verder voor je
knie zorgen.

We gaan 
morgen bij haar 

langs!

Dat is 
geweldig! Kunnen we nu 

naar huis?

Alle foto’s die ik van je heb 
gemaakt, zijn opgeslagen in 

deze computer.

Cool! Dan kunnen 
we gaan eten. 

Ik rammel!

Dag! En pas op  
waar je rijdt met  

die rolstoel!
Rolstoel? U bedoelt 

de ‘Astronaut-
transporter’!

Dat weet 
ik zo.
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Laat zien – ik wil 
hem ook zien!

Je hebt gelijk! 
Hoe heb je hem zo  

snel gevonden,  
Maxx?

Twee weken later, op het grote weiland 
buiten de stad.

Kijk, daar is de 
komeet!

Makkelijk  
zat voor een  
astronaut!
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