Controlelijst voor een MRI-onderzoek
Om de MRI-scan veilig en met een optimale beeldkwaliteit te kunnen uitvoeren
verzoeken wij u de onderstaande lijst zorgvuldig in te vullen.
Wanneer u bij onderstaande vragen 1x of vaker JA heeft ingevuld:
neem DIRECT contact op met de afdeling Radiologie. Tel: 024-3614529.
Heeft u een pacemaker, pacemakerdraden of een defibrillator voor uw hart?

0 ja

0 nee

Heeft u een neurostimulator, blaasstimulator of Deep Brain Stimulation (DBS) systeem?

0 ja

0 nee

Heeft u een insulinepompje of Baclofenpomp?

0 ja

0 nee

Heeft u een gehoorbeenprothese of Cochleair Implantaat voor uw gehoor?

0 ja

0 nee

Heeft u clips in de bloedvaten van het hoofd?

0 ja

0 nee

Heeft u metaal(splinters) in uw lichaam, m.n. in de ogen, door bijv. werkzaamheden in
de metaalindustrie of oorlogsgeweld?

0 ja

0 nee

Heeft u een tissue-expander na een borstamputatie?

0 ja

0 nee

Heeft u geïmplanteerde magneetjes in de kaak? U kunt dit eenvoudig testen door een
0 ja
paperclip tegen het magneetje te houden. Als de paperclip blijft plakken, belt u ons dan.

0 nee

Heeft u een metalen gewrichtsimplantaat (bv heup of knie)?

0 ja

0 nee

Heeft u een draadje achter de tanden of een metalen beugel die in de mond vast zit?

0 ja

0 nee

Zijn er overige lichaamsvreemde materialen van metaal in uw lichaam aanwezig of
ingebracht?

0 ja

0 nee

Bent u (mogelijk) in verwachting?

0 ja

0 nee

Heeft u slecht werkende nieren?

0 ja

0 nee

Heeft u eerder een allergische reactie op het contrastmiddel voor MRI gehad?

0 ja

0 nee

Wat is uw lengte?
cm / Wat is uw gewicht?
kg
Extra vragen voor vrouwen bij een MRI van de borsten
Wanneer u nog een cyclus heeft: op welke dag van uw cyclus vindt het onderzoek plaats ?
dag
Wanneer u geen cyclus meer heeft: wat is daarvan de oorzaak? S.v.p. aankruisen.
Overgang

Baarmoeder is verwijderd

Mirena spiraal of prikpil

Vindt het onderzoek plaats vóór de 5e en ná de 12e dag van uw
menstruatiecyclus?
Indien ja én u gebruikt géén anticonceptiepil, belt u dan om uw afspraak
eventueel te verzetten.

0 ja

0 nee

Op alle vragen NEE?
Lever deze lijst ingevuld en ondertekend in bij de balie wanneer u zich meldt voor het onderzoek.
BORSTVOEDING
Wanneer u tijdens de MRI een infuus met contrastmiddel krijgt mag u daarna 24 uur lang geen borstvoeding
geven.
CLAUSTROFOBIE
Heeft u angst voor smalle, nauwe ruimtes? Durft u bijvoorbeeld niet onder een zonnebank?
Neem dan contact op met uw huisarts. Hij kan u iets voorschrijven tegen claustrofobie voordat u de MRI
ondergaat.
PLEISTER MET MEDICIJN
Gebruikt u een pleister met een medicijn? Deze pleister mag niet in de MRI. U moet de pleister voor het
onderzoek verwijderen. Na het onderzoek mag u een nieuwe pleister opplakken.
LET OP: Mobiele telefoons, creditcards, pinpasjes, gehoorapparaten e.d. raken defect of worden door het
magneetveld aangetrokken! U kunt deze voorwerpen niet meenemen in de onderzoekskamer.
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