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Algemene informatie over onderzoeken op de 
afdeling radiologie:
U bent door uw arts voor dit onderzoek verwezen naar de 
afdeling radiologie.

Algemene informatie over MRI
Tijdens het onderzoek worden met behulp van een sterk 
magneetveld en radiogolven signalen in het lichaam opgewekt. 
Door middel van antennes worden deze signalen opgevangen 
en kan een krachtige computer uit deze signalen een beeld 
vormen. Hier voelt u niets van. U hoort wel veel lawaai. Het is 
meestal een pijnloos onderzoek.

De aantrekkingskracht van de magneet
Magnetiseerbare voorwerpen mogen niet in de buurt van 
de sterke magneet komen. Door de magnetische kracht 
worden losse metalen delen namelijk aangetrokken en deze 
voorwerpen zouden ongelukken kunnen veroorzaken.

Wat zijn metalen of magnetiseerbare voorwerpen?
• muntgeld sleutels haarspeld
• sieraden gehoorapparaten bril
• kunstgebit/plaatje aansteker BH
• horloge telefoon bankpas

Een bankpas kan onbruikbaar raken. Laat voorwerpen thuis 
als u ze niet nodig heeft. Net zoals bij een gewone magneet 
merkt u zelf niets van de aantrekkingskracht van het 
apparaat.

Wat mag niet in de MRI?
Patiënten die niet in aanmerking komen voor een MRI 
onderzoek zijn patiënten met:

• insulinepomp
• hydrocephaluspomp
• kunst hartklep van vóór 1980
• vaatclip in het hoofd
• metaalsplinter(s) in het oog
• neurostimulator
• pacemaker. Een pacemaker van na augustus 2010 is, na 

overleg met MRI-laboranten, mogelijk wel toegestaan.
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Een pacemaker wordt door de magneet ontregeld. Vaatclips 
in het hoofd en metaalsplinters in het oog kunnen tijdens 
het onderzoek gaan trillen en het kwetsbare weefsel van 
de hersenen en het oog beschadigen. Het is geen bezwaar 
als u een metalen plaat of prothese, een spiraaltje of 
metaalsplinters elders in het lichaam heeft. Toch wil de 
laborant graag van u weten of een van deze voorwerpen in 
uw lichaam aanwezig is. Alle metalen in en op het lichaam 
beïnvloeden het magneetveld en verstoren het beeld. Wanneer 
u werkzaam bent (geweest) in de metaalindustrie, meldt u 
dit aan de laborant. Indien het onderzoek van het hoofd- en 
halsgebied plaats moet vinden, is het van belang dat u geen 
make-up draagt. In een aantal make-up soorten wordt metaal 
gebruikt.

Voorbereiding:
Op de polikliniek of bij de arts is er aan de hand van een 
vragenlijst een aantal vragen aan u gesteld. Die vragenlijst 
(controlelijst) dient ingevuld te zijn. Bij een onderzoek van de 
onderbuik, moet uw blaas leeg zijn.
Bij een onderzoek van de bovenbuik (ook bij MRCP) moet u 4 
uur van tevoren nuchter zijn. Wij adviseren u een T-shirt mee 
te nemen. Deze kunt u tijdens het onderzoek aanhouden.

Het onderzoek:
Het is belangrijk dat u ongeveer een half uur plat kunt liggen. 
Na de controle op metaaldelen komt u in de MRI-kamer. U 
neemt  plaats op de onderzoektafel. Wanneer u goed ligt, 
schuift de laborant de tafel in de MRI. Het onderzoek bestaat 
uit verschillende fotoseries. Tijdens het maken van de foto’s 
hoort u steeds een sterk kloppend en/of brommend geluid. 
Om het geluid te beperken krijgt u van de laborant een 
hoofdtelefoon op of oordopjes in. U krijgt een bal in de hand 
die u kunt gebruiken in geval van nood. Tijdens de meeste 
onderzoeken is het mogelijk via de luidspreker naar muziek 
te luisteren. Hiervoor kunt u een eigen CD meenemen. 
Afhankelijk van het onderzoek wordt door de radioloog 
bepaald of er via een injectie in een ader van de arm contrast-
vloeistof ingebracht wordt.
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Waarschuwing bij zwangerschap/
medicijngebruik/overgevoeligheid:
In overleg met uw arts kunt u medicijnen tijdens de 
voorbereiding op het MRI onderzoek blijven gebruiken.

Wanneer er eerder een overgevoeligheidsreactie op 
contrastmiddelen is geweest, is het belangrijk dat u dit vooraf 
meldt.

Tijdens de zwangerschap doen we liever geen MRI-onderzoek, 
tenzij het echt noodzakelijk is. Wanneer u zwanger bent, of 
denkt te kunnen zijn, neemt u dan vóór het onderzoek contact 
op met de MRI afdeling.

Duur van het onderzoek:
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en wordt verricht 
door een laborant beeldvormende technieken. Als afdeling 
hebben we gekozen voor een korte toegangstijd.Hierdoor 
kan het voorkomen dat er aanvullend onderzoek op een later 
tijdstip plaats moet vinden.

Op tijd aanwezig:
Wij werken op afspraak en verzoeken u op tijd aanwezig te 
zijn. Helaas kan het zijn dat u bij een te late aankomst een 
nieuwe afspraak moet maken om vertragingen voor alle 
volgende patiënten te voorkomen.

De uitslag:
De radioloog (de medisch specialist op de afdeling medische 
beeldvorming) beoordeelt het onderzoek en stuurt de uitslag 
naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Van hem of 
haar ontvangt u de uitslag.
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Vragen:
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u 
dan contact op met de afdeling medische beeldvorming. Deze 
is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur via telefoonnummer 0229 25 73 73 of via e-mail: 
medischebeeldvorming@westfriesgasthuis.nl



Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0299 457 001

Postbus 600, 1620 AR Hoorn 
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