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MRI-onderzoek van de prostaat

Bent u verhinderd, of kunt u niet komen? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met
ons op.
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________.________ uur

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een methode om beelden van het
lichaam te verkrijgen met behulp van een grote sterke magneet,
radiogolven en een computer. Tijdens het onderzoek ligt u in een soort
tunnel. Daarom wordt het onderzoek ontraden aan patiënten die last
hebben van claustrofobie, angst voor kleine ruimtes.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer drie kwartier.

Voor het onderzoek
Metaal
Sommige metalen voorwerpen kunnen tijdens het onderzoek een schadelijk effect hebben
op de magneet van het MRI-apparaat of op uzelf. Ook verstoort metaal de beelden.
 Laat waardevolle voorwerpen daarom zoveel mogelijk thuis. Per ongeluk meegebrachte
voorwerpen kunt u bij aankomst in bewaring geven.
 Draag tijdens het onderzoek geen make-up of haarlak, want die kunnen metalen deeltjes
bevatten.
 Neem kleding zonder metalen deeltjes mee, zoals een joggingpak, om tijdens het
onderzoek te dragen.
 Voor het onderzoek zult u op eventueel aanwezig metaal gescreend worden. U wordt
verzocht zich om te kleden in de zelf meegenomen kleding zonder metaal.
De volgende voorwerpen mogen de magneetruimte niet in:
 bril
 gebitsprothese
 gehoorapparaat
 sieraden
 horloge
 pennen
 portemonnee
 potloden
 sleutels















munten
zakmes
metalen knopen
riem
schoenen
creditcards
bankpas
haarspelden
metalen beugel-bh
veiligheidsspelden
mascara
haarlak
metalen voorwerpen

Voorbereiding
Het is belangrijk dat de blaas goed leeg is tijdens het onderzoek, dus verzoeken wij u vlak
voor het onderzoek nog even naar het toilet gaan. Voor een goede beoordeling van de
prostaat is het tevens van belang dat de zaadblaasjes goed gevuld zijn:
U mag 72 uur (3 dagen) voorafgaand aan het onderzoek geen ejaculaties
(zaadlozingen) hebben!

Het onderzoek










Nadat de laborant u uit de wachtkamer heeft geroepen, wijst deze u een kleedkamertje
waar u de kleding en eventuele andere bezittingen kunt achterlaten. U kunt uw sokken,
onderbroek en T-shirt aanhouden.
Voordat de laborant u meeneemt in de scanruimte, stelt hij/zij u nog een paar vragen.
Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel. De laborant schuift de onderzoekstafel het MRIapparaat in. Dat ziet eruit als een tunnel met open uiteinden. Het is belangrijk dat u stil
blijft liggen en ontspant.
Tijdens het maken van de beelden hoort u een hard kloppend of brommend geluid. De
laborant ziet u op een monitor en heeft contact met u via een intercom.
U krijgt een koptelefoon op om het sterk kloppend en/of brommend geluid te dempen en
een nood-/paniekbel in de hand voor eventuele noodgevallen. Via de koptelefoon kunt u
eventueel muziek te horen krijgen. Ook is het mogelijk dat u zelf een cd met uw eigen
muziek meeneemt.
Tijdens het onderzoek krijgt u een middel (Buscopan) toegediend via een infuusje. Dit is
om de verstorende darmbewegingen te minimaliseren.

De uitslag
Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken. We adviseren u om een vertrouwd
persoon mee te nemen naar deze afspraak. Twee horen meer dan een.
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Naar huis
Na het onderzoek mag u naar huis. Door het toedienen van Buscopan kunt u tijdelijk slechter
zien. Dit is van korte duur. Daarom adviseren wij om het eerste uur na het onderzoek geen
auto te rijden.

Complicaties
Complicaties zijn niet te verwachten.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
afdeling Radiologie, locatie West
T
020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
Route 15
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Vragenlijst MRI-onderzoek
Wij verzoeken u onderstaande vragen in te vullen, het formulier te ondertekenen en dit
formulier af te geven aan de balie medewerk(st)er Radiologie. Is uw onderzoek in de avond
of het weekend dan het formulier afgeven aan de MRI laborant.

Vragenlijst MRI-onderzoek - Invullen door patiënt: zet een kruisje bij 'ja' of 'nee
Heeft u last van claustrofobie?

 ja

 nee

Heeft u een pacemaker of een ICD?
Heeft u een Breast Tissue Expander?
Heeft u een medicijnpomp?
Heeft u een neurostimulator?
Heeft u een gehoorbeenprothese?
Bent u (mogelijk) zwanger?
Bent u ooit geopereerd waarbij metalen of kunststof materialen zijn ingebracht?

 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee

Heeft u één van bovenstaande vragen met 'ja' beantwoord? Bespreek dit dan van te voren met
de afdeling Radiologie of met uw behandelend specialist. Mogelijk heeft dit gevolgen voor het
onderzoek of voor uzelf. Als dit gesprek niet heeft plaatsgevonden, moeten wij het MRIonderzoek mogelijk verzetten.
Overige vragen - Invullen door patiënt: zet een kruisje bij 'ja' of 'nee
Was er in het verleden een probleem met het inbrengen van een infuus bij u,
bijvoorbeeld vanwege dunne of diepliggende aders?
Bent u een (oud) metaalbewerker en/of bestaat er een kans op metaalsplinters
in het oog?
Bent u moeilijk ter been en heeft u een afspraak na 17.00 uur?.

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Het onderzoek kan gewoon doorgaan als u vullingen, kronen of een beugel heeft. Dit geldt ook voor
gewrichtsprotheses.
Bent u onder behandeling bij een arts voor een slechte nierfunctie? Neem dan contact op met uw
behandelend arts en meld dit ook vóór het onderzoek aan de MRI laborant.

Voor akkoord - Invullen door patiënt
datum

naam patiënt

handtekening patiënt

Wat is uw gewicht in kg?

kilogram

Wat is uw lengte in cm?

centimeter

Dit formulier is ook verkrijgbaar in het Engels. This form is also available in English.

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 18 juli 2018, 2519


OLVG, locatie West

MRI-onderzoek van de prostaat

4

