Vragenlijst:

Verder is er een camera aanwezig zodat de
laborant(e) u tijdens het onderzoek kan
observeren. Ook kan de laborant via
intercom met u communiceren. Het apparaat
maakt gedurende het onderzoek een luid
ratelend geluid dat door sommige patiënten
als storend wordt ervaren. U kunt hiervoor
oordopjes of een hoofdtelefoon krijgen. Als u
naar muziek wilt luisteren, kunt u een
muziek-cd meebrengen.
Na afloop van het onderzoek worden de
afbeeldingen door de radioloog beoordeeld.
Hij stelt een rapport op van de
onderzoeksresultaten en brengt uw
behandelend specialist op de hoogte van de
uitslag.

In verband met het sterke magneetveld,willen we u onderstaande vragen stellen. Indien u één van de vragen met ‘Ja’
moet antwoorden, wilt u dan contact opnemen met de
afdeling radiologie.
Heeft u:

Nee

• claustrofobie (bent u bang voor kleine
ruimtes)

• een pacemaker of een hartklepprothese
• aneurysmaclips in de schedel
• ooit metaalfragment in het oog gehad, ook al
zijn deze verwijderd

• metalen implantaties, oog– of gehoorprothese
• metaalfragment elders in het lichaam

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder vragen,
stel deze dan gerust aan de radiologische
laborant(e).

• minder dan 6 maanden geleden een hartoperatie
gehad

• een hydrocephaluspomp , een insulinepomp of
een neurostimulator
Bent u zwanger?

U wordt verwacht …………...…...…………..dag

Wat is uw gewicht?

………………...kg

Datum: …………………….......................................
Om: .................................…………….....……………
Indien u verhinderd bent , wilt u dan 1 dag
van tevoren afzeggen. Het telefoonnummer
van de Afdeling Radiologie is
(5999)462-4807 of (5999) 462-3198
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Magnetische Resonantie Imaging
U bent door uw behandelend specialist
verwezen naar de afdeling Radiologie van ons
ziekenhuis voor een MRI-onderzoek.
Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van
een zeer sterk magneetveld en radiogolven.Met
behulp van het magneetveld en de radiogolven
worden signalen in het lichaam opgewekt.Door
middel van antennes worden deze siganelen
opgevangen en hieruit worden er beelden
samengesteld.
De gebruikte magnetische veldsterkte en
radiosignalen zijn niet schadelijk voor het
menselijk lichaam.
Wie komen niet in aanmerking voor een MRI
onderzoek
• Personen met een pacemaker. Het sterk
magnetische veld kan een pacemaker
ontregelen met alle gevolgen van dien.
• Personen met metalensplinters in hun oog
(dit is het geval bij lassers of personen
werkzaam in de metaalindustrie)
Om verschillende redenen kan het zijn dat de
volgende personen niet in aanmerking komen
voor het MRI onderzoek:
• Personen met medische implantaties zoals
orthopedische prothesen, gebitsprothesen
met metalen onderdelen of vaatclips.

• Personen die lichaamsvreemde materialen,
zoals metalen splinters van hagels of patronen
van vuurwapens, in hun lichaam hebben.
Per persoon zal geëvalueerd worden of het MRI
onderzoek plaats kan vinden.
Voorbereiding
Voor het MRI-onderzoek zijn geen speciale
voorbereidingen nodig. Men hoeft dus niet
nuchter te zijn. Alleen voor een onderzoek van de
galwegen geldt dat u 4 uren vóór het onderzoek
nuchter moet zijn. Voor het onderzoek van het
schedel dient u beter geen make-up en haarlak te
gebruiken. Sommige soorten make-up en haarlak
bevatten metalen deeltjes die het magnetisch veld
kunnen verstoren waardoor het onderzoek
onvoldoende resultaat geeft. Indien het voor u van
toepassing is, dient u uw haarspeldjes te
verwijderen en uw oorbellen uit te doen. Dit geldt
ook voor uw gebitsprothese of - plaatjes.
Wanneer u een bril draagt dient u deze af te
zetten . Indien u een gehoorapparaat draagt dient
u dit apparaat af te doen. Ook een bh waarin
metaal is verwerkt moet worden
uitgedaan. U mag tijdens het onderzoek een
T-shirt dragen. In verband met het magneetveld in
de onderzoeksruimte dienen alle metalen en/of
magnetische voorwerpen buiten de
onderzoeksruimte te blijven. Het betreft uw
bank/giro pasje, creditcard, horloge, munten,
sleutels, pennen, sieraden, aansteker etc.

Het onderzoek verloopt als volgt:
De MRI scanner is een groot apparaat met een
horizontale tunnel die open is en ook is verlicht
en aan beide kanten geopend. Voor het
onderzoek wordt u verzocht op een
verschuifbaar onderzoekstafel te gaan liggen en
wordt u door een radiologisch laborant(e) geheel
of gedeeltelijk in de tunnel geschoven. In deze
tunnel worden de opnamen gemaakt van het te
onderzoeken lichaamsdeel.
Het kan voorkomen dat de laborant vóór of
tijdens het onderzoek, door middel van een
injectie, contrastvloeistof toedient in uw arm.
Het is zeer belangrijk dat u tijdens de duur van
het gehele onderzoek stil blijft liggen. Beweegt u
tijdens het onderzoek dan mislukken de
opnamen en dient het onderzoek te worden
herhaald. Heeft u last van claustrofobie, dat wil
zeggen angst om in een kleine ruimte te
verblijven, meldt u dit dan vooraf bv aan de
laborant(e). In dit geval mag er iemand bij u
blijven. Dit geldt ook voor kinderen die voor het
onderzoek komen.
De duur van het onderzoek varieert van 20
tot 60 minuten.
Dit is afhankelijk van het te onderzoeken
lichaamsdeel en de eventuele toediening van
contrastvloeistof. Tijdens het onderzoek kunt u
via een belletje contact maken met de
laborant(e).

