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UW GEGEVENS  

Naam & voornaam:    

Geboortedatum:    

Lengte:    Gewicht:    
 

 

NAAM & HANDTEKENING VERPLEEGKUNDIGE 

 

 

Datum:    /   / 20   
 

 

1. Onderging u eerder al een MRI-onderzoek?  Ja  Neen 

2. Hebt u al operaties ondergaan, en zo ja welke en wanneer?  Ja  Neen 

 ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................... 

3. Hebt u diabetes EN gebruikt u de flash sensor om uw bloedsuiker te meten?  Ja  Neen 

4. Hebt u 1 van de volgende implantaten 

• Een pacemaker?  Ja  Neen 

• Een metalen hartklep?  Ja  Neen 

• Een defibrillator?  Ja  Neen 

• Een neurostimulator?  Ja  Neen 

• Een insulinepomp of pijnpomp?  Ja  Neen 

• Een bloedvatclip in de hersenen?  Ja  Neen 

• Een middenoorimplantaat?  Ja  Neen 

MINSTENS 1 KEER ‘JA’ ? NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET RADIOLOGIE, (t) 016 80 92 91. 

• Orthopedisch materiaal? (bv. kunstheup, nagels, schroeven)   Ja  Neen 

Zo ja: welk?   .................................................................................................................................  

• Een ander implantaat of ingeplant materiaal?  Ja  Neen 

Zo ja: welk?   .................................................................................................................................  

5. Draagt u een hoorapparaat?  Ja  Neen 

6. Bent u of was u metaalbewerker?  Ja  Neen 

7. Hebt u mogelijk een metaalsplinter in uw oog?   Ja  Neen 

8. Hebt u permanente make-up? 

Hebt u recent geplaatste tatoeages? Piercings? 

 Ja  Neen 

9. Hebt u een recente tattoo? Piercings?  Ja  Neen 

10. Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding?  Ja  Neen 

11. Hebt u ernstige nierproblemen?  Ja  Neen 

12. Hebt u een hartkwaal?  Ja  Neen 

13. Hebt u astma?  Ja  Neen 

14. Bent u allergisch voor bepaalde producten, medicatie ...?    Ja  Neen 

Zo ja, welke?   ....................................................................................................................................  

15. Kreeg u ooit contrastvloeistof ingespoten voor een onderzoek?   Ja  Neen 

Zo ja, voor welk onderzoek?  ................................................................................................................  

Had u nevenwerkingen of een allergische reactie daarop?   Ja  Neen 

Zo ja, welke?   ....................................................................................................................................  

(1) Ik heb alle gewenste informatie over dit onderzoek en zijn risico's gekregen.  

(2) Ik geef toestemming voor uitvoering van dit onderzoek   bij mezelf   bij mijn minderjarig kind. 

Handtekening:  

Op de keerzijde: informatie over het onderzoek  →  



 

 

 
 

MRI-onderzoek: informatie voor de patiënt 
 

WAT IS EEN MRI-ONDERZOEK? 

Dit is een techniek waarbij geen röntgenstralen gebruikt worden maar magnetische resonantie.  Bij dit 

onderzoek worden met behulp van een sterk magnetisch veld en radiofrequente signalen beelden gemaakt. 

Die signalen worden opgevangen door een antenne en door een computer verwerkt tot een beeld. Het 

onderzoek is onschadelijk. 

 

VOORBEREIDING? 

 MR-onderzoeken gebeuren alleen op afspraak en worden heel strikt gepland. Voor een vlot verloop van 

het onderzoek, is het noodzakelijk dat u zich 30 minuten voor het tijdstip van uw afspraak aanmeldt in 

het ziekenhuis. MRI-onderzoeken gebeuren alleen op basis van een medisch voorschrift. Voor een MRI-

onderzoek moet u niet nuchter zijn tenzij voor een onderzoek van de pancreas of de lever. Wegens het 

sterk magnetisch veld zijn er enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen bij dit onderzoek. Daarom laten 

we u vooraf ook de vragenlijst aan de voorzijde van dit document invullen. 

 In de kleedkamer moet u alle voorwerpen die kunnen aangetrokken worden door de magneet (inhoud 

handtas, portefeuille, gsm ...) achterlaten. We vragen u ook om alle kleding waarin metaal verwerkt is, 

uit te doen. Metalen voorwerpen zoals juwelen, piercings en haarspelden, kunt u het best thuislaten. 

Draagt u juwelen of piercings die u niet kunt verwijderen, meld dit dan vóór het onderzoek aan de 

verpleegkundige. 

 Als u denkt zwanger te zijn, meld dit dan aan de verpleegkundige of medische beeldvormer vóór de start 

van het onderzoek. 

 

HOORAPPARAAT EN PLEISTERS (OOK HORMONALE, PIJN- OF NICOTINEPLEISTER) 
VÓÓR HET ONDERZOEK VERWIJDEREN 

 

HOE VERLOOPT EEN MRI-ONDERZOEK?  

Een radiologisch verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming zal ervoor zorgen dat u zo comfortabel 

mogelijk op de onderzoekstafel ligt. Soms zullen we, als de verantwoordelijke radioloog dat nodig acht, een 

contrastvloeistof in een ader van uw arm spuiten. Deze vloeistof maakt organen en afwijkingen beter zichtbaar 

op de beelden. 

Nadien schuift u langzaam in een grote tunnel die open is aan beide kanten, hij is ook goed verlicht en verlucht. 

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk ligt. Meestal wordt u tijdens de opnamen verzocht 

om even niet te ademen. Mocht u het benauwd (claustrofobisch) krijgen tijdens het onderzoek, dan kan u 

altijd de verpleegkundige bereiken via een drukpeertje dat u in de hand mag houden tijdens het onderzoek. 

Er zijn microfoons en camera's in de MRI-ruimte zodat de verpleegkundige u altijd kan zien en horen. Een 

MRI-onderzoek duurt meestal 20 tot 30 minuten, maar kan oplopen tot een uur. De reden van het onderzoek 

en de kwaliteit van de beelden spelen daarin een belangrijke rol.  

 

IS HET PIJNLIJK?  

Voor we een contrastmiddel inspuiten, voelt u een prik zoals bij een bloedafname.  

U voelt niets van het onderzoek, maar u hoort wel heel regelmatig kloppende geluiden. Dat zijn de momenten 

dat we opnames maken. U krijgt een hoofdtelefoon om u tegen die geluiden te beschermen. 

 

DE RESULTATEN?  

U ontvangt een kaartje met een nummer. Met dit nummer zijn de beelden beschikbaar op internet vanaf het 

moment dat de radioloog het verslag gemaakt heeft. De aanvragende arts ontvangt dit via PacsOnWeb, via 

Medibridge of via de post. Het duurt enkele dagen voor de resultaten verwerkt en overgemaakt zijn. Alleen de 

aanvragende arts kan de onderzoeksresultaten met u bespreken.  

 

Als u een afwezigheidsattest nodig hebt voor uw werkgever, dan kunt u dit vragen aan de onthaalbalie van 

de dienst Radiologie. Dit geldt voor de duur van het onderzoek. 


