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Afspraak 

 
Mevrouw/meneer_____________________________________ 
 
 

Dag Datum Tijdstip onderzoek 

   

  Meldtijd balie 105 

   

Belangrijk: u dient vier uur voor het onderzoek nuchter te 
blijven 

 
U kunt zich melden bij de Röntgenafdeling op de eerste 
verdieping, bij balie 105.  
 
Denkt u eraan uw gegevens ieder kalenderjaar voor uw eerste 
bezoek aan de polikliniek te laten controleren bij het 
Inschrijfbureau in de Centrale Hal. Dit moet ook wanneer uw 
gegevens niet zijn veranderd ten opzichte van het vorige 
kalenderjaar. Uw actuele gegevens zijn daarna beschikbaar bij 
alle poliklinieken en afdelingen van ons ziekenhuis. 
 

 



Röntgenafdeling  
Op de Röntgenafdeling worden verschillende onderzoeken 
verricht met behulp van röntgenstralen (röntgenfoto, CT), 
ultrageluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI). 
De afdeling bevindt zich op de eerste verdieping van Franciscus 
Gasthuis. U kunt zich melden bij de receptie van ons 
Diagnostisch Centrum en Röntgenafdeling, balie 105, in de 
grote polikliniekhal op de eerste verdieping. Indien u 
opgenomen bent, brengt de verpleging u naar de afdeling en 
wordt u aangemeld. 
 
De door uw behandelend arts gestelde vraag, verwachten wij 

met een MRI-onderzoek (MRI- enterografie) te kunnen 
beantwoorden. In deze folder wordt uitgelegd hoe het 
onderzoek in zijn werk gaat. 
 

Wat is MRI? 
MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Het is een 
methode om doorsnedenfoto’s te maken van organen in het 
menselijk lichaam. De foto's worden gemaakt met behulp van 
een sterke magneet en radiogolven. Er worden geen 
röntgenstralen gebruikt. Het onderzoek is, voor zover bekend, 
niet schadelijk voor de gezondheid. MRI- enterografie is een 
speciaal MRI-onderzoek, waarbij de dunne darm in beeld wordt 
gebracht. 
 

Voorbereiding 
U dient zich één uur voor de afgesproken onderzoekstijd te 
melden bij balie 105. U krijgt dan 1,5 liter Mannitol te drinken. 
Houdt u er rekening mee dat Mannitol laxerend kan werken. 
 
Achter in deze folder staat een vragenlijst. Vult u deze vooral 
zorgvuldig in. MRI kan een risico zijn voor mensen met: 
 een pacemaker 
 vaatclips in het hoofd 
 metaalsplinters in het oog 
 een inwendige gehoorprothese of andere prothese 
 bepaalde hulpmiddelen in of direct op het lichaam 
Door de sterke magneet is het niet mogelijk het onderzoek bij 
deze personen uit te voeren. Zijn één of meerdere van 



bovenstaande punten op u van toepassing? Geeft u dit dan 

voor het MRI-onderzoek aan bij de laborant(e). 
 
Houdt u rekening met het volgende: 
 Mascara bevat soms ijzerdeeltjes; het is raadzaam dit niet te 

dragen.  
 U kunt eventueel een CD meenemen, welke tijdens het 

onderzoek afgespeeld kan worden. Een iPod of mp3-speler 
kunt u tijdens het onderzoek niet gebruiken. 

 Het beste kunt u onder- en bovenkleding dragen zonder 
metalen delen zoals haakjes, beugel van de BH, ritssluitingen 
of drukkers. U hoeft dan minder kledingstukken uit te 
trekken.  

 

Onderzoek 
 Nadat u zich (één uur voor de onderzoekstijd) bij de balie 

heeft gemeld, neemt u plaats in de wachtruimte. Indien u 
opgenomen bent, brengt de verpleging u naar de 
wachtruimte. 

 De laborant(e) neemt samen met u de vragenlijst door, 
vertelt u wat er verder gaat gebeuren en geeft u 1,5 liter 
Mannitol . 

 De Mannitol dient u in één uur op te drinken. Mannitol kan 

laxerend werken. 
 De laborant(e) neemt u een half uur voor het onderzoek mee 

naar de voorbereidingsruimte. Hier krijgt u in één van uw 
bovenbeenspieren Glucagon ingespoten. Glucagon zorgt 
ervoor dat tijdelijk de bewegingen van de darmen stil worden 
gelegd. Indien u een (bekende) bijniertumor heeft krijgt u 
Buscopan ingespoten. Wilt u a.u.b. voor het MRI-onderzoek 
aan de laborant(e) doorgeven of u bekend bent met een 
bijniertumor, diabetes of een allergie voor Glucagon en/of 
lactose. 

 Vervolgens dient u alles af te doen wat het onderzoek kan 

beïnvloeden, zoals sieraden, mascara of uw horloge. 
 U gaat naar de onderzoeksruimte waar u plaatsneemt op de 

tafel. Gedurende het gehele onderzoek moet u op uw rug 
liggen. De laborant(e) bevestigt een plastic flap op uw 
lichaam.  
 



 Vervolgens schuift de tafel in de magneetopening. U ligt dan 

in de magneet, een soort tunnel van ongeveer anderhalve 
meter lengte en 60 centimeter doorsnede. Deze tunnel is aan 
beide zijden open en van binnen verlicht.  

 
Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Gedurende deze 
tijd ligt u alleen in de onderzoeksruimte. Het maken van foto's 
gebeurt in korte series van ongeveer twintig seconden, waarbij 
we vragen om de adem in te houden. Het maken van de foto’s 
herkent u aan een ratelend of brommend geluid. Tussen de 
fotoseries is het stil. In de onderzoeksruimte is een 
videocamera, zodat de laborant(e) u kan zien. U krijgt een bel 
in de hand die u kunt gebruiken als u dringend iemand nodig 
heeft.  
 
Tevens is bij dit onderzoek het gebruik van een contrastmiddel 
noodzakelijk. Dit contrastmiddel wordt via een ader in uw arm 
ingespoten, waarna het contrastmiddel zich in het hele lichaam 
verspreidt. Na het onderzoek kunt u uw normale bezigheden 
weer hervatten, echter kan Mannitol laxerend werken. 
Overgevoeligheidsreacties komen zeer sporadisch voor.  
 
Als u last heeft van claustrofobie, neemt u dan a.u.b. van 

tevoren contact met ons op om dit kenbaar te maken. 
 

Complicaties 
Voor zover bekend zijn er geen complicaties of risico's te 
vermelden over een MRI-onderzoek. 
 

Uitslag 
De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag 
schriftelijk door aan de behandelend arts. Deze stelt u op de 
hoogte van de resultaten. 
 

  



Bericht van verhindering 
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op het 
afgesproken tijdstip verhinderd bent, laat ons dat dan zo snel 
mogelijk weten. Graag twee dagen voor het onderzoek. 

 

Vragen 
Wij hopen dat u na het lezen van deze folder met vertrouwen 
het onderzoek tegemoet gaat. Als u na het lezen van deze 
folder nog vragen heeft, dan kunt u van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen 
met de laborant(e) van de MRI-afdeling, via telefoonnummer 
010 - 461 6886. 
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Vragenlijst MRI 

 
Naam _______________________________________________ 

 
Geboortedatum _______________________________________ 

 

1. Heeft u bloedvatclips / aneurysmaclips in de hersenen?  Ja/Nee 

 

2. Heeft u gehoorbeen implantaten?     Ja/Nee 

 
3. Heeft u een pacemaker of ICD (Implantable    Ja/Nee 

Cardioverter Defibrilator) of in het verleden gehad?  
 

4. Heeft u een kunsthartklep       Ja/Nee 

 
5. Heeft u een neurostimulator      Ja/Nee 

 

6. Heeft u een implantaat waar een magneet aan zit?   Ja/Nee 

 

7. Heeft u ooit metalen splinters in uw ogen gehad,    Ja/Nee 

die niet door een oogarts zijn verwijderd?     
 

 
Heeft u op één van de bovenstaande vragen JA geantwoord, neem dan 

telefonisch contact op met de laborant(e) van de MRI-afdeling. 
De MRI-afdeling is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 

te bereiken via telefoonnummer 010 – 461 6886. 
 

Bij onderstaande vragen hoeft u geen contact op te nemen. 
 

 
1. Heeft u stents in het lichaam?      Ja/Nee 

 

2. Heeft u ooit andere ingrepen ondergaan waarbij metalen  Ja/Nee 

objecten in het lichaam zijn achtergebleven?  

 

3. Heeft u granaatscherven of andere metalen in het lichaam?  Ja/Nee 

 
4. Heeft u (mogelijk) last van claustrofobie?     Ja/Nee 

 

5. Wat is uw lengte? ______________cm 

 

6. Hoeveel weegt u? ______________kg 


