
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Vragenlijst MRI-onderzoek 

 
  
Wij vragen u onderstaande lijst in te vullen en te ondertekenen. Geef het ingevulde formulier 

aan de baliemedewerker Radiologie. De vragen hebben betrekking op uw veiligheid tijdens het 

MRI-onderzoek.  

 

Het MRI-onderzoek kan gewoon doorgaan als u vullingen, kronen of een beugel in de mond heeft. Dit 

geldt ook voor gewrichtsprotheses. Een eventuele gebitprothese of gehoorapparaat moet u uit doen. 

Extra informatie staat op de achterzijde van dit formulier. 

 
Vragenlijst MRI-onderzoek 

 ja nee 

Heeft u last van claustrofobie?    

 een pacemaker, LVAD of een ICD?    

 een neurostimulator?   

 een medicijnpomp?    

 een glucose meter (Diabetes Freestyle Libra)?   

 een gehoorbeenprothese?    

 een vaatclip in de hals of schedel?   

 Breast Tissue Expander?   

Bent u allergisch voor MRI-contrast middel?    

 (mogelijk) zwanger?   

 in het verleden geopereerd waarbij metalen of kunststof materialen zijn ingebracht?   

 (oud)metaalbewerker/bestaat er kans op metaalsplinters in de ogen?   

 

Als u bij een van de vragen 'ja' heeft aangekruist, kan dit gevolgen hebben voor uw veiligheid. 

Bespreek dit met uw arts voorafgaand het MRI-onderzoek. 

 

Wat is uw gewicht en lengte?  

kg 

 

meter 

Datum: 

 

 

 

Naam: Handtekening: 

 

 

 

Zie extra informatie op de volgende bladzijde.  
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Metaalsplinter 

Heeft u mogelijk een metaalsplinter in uw lichaam, bijvoorbeeld in uw ogen? Bespreek dit dan van te voren 

met uw behandelend arts. Het is dan voor uw veiligheid noodzakelijk om voor het MRI-onderzoek een 

controle-röntgenfoto te laten maken.  

 

Kleding 

U mag de MRI-ruimte alleen betreden in kleding zonder metaal zoals een T-shirt, onderbroek, sokken, 

legging of pyjamabroek zonder ritsen of knopen. Zorg dat u dergelijke kleding meeneemt zodat u dit kan 

dragen tijdens uw MRI-onderzoek. Een beha bevat vaak metaal en die moet u om die reden afdoen. Een 

sportbeha zonder metaal is wel toegestaan.  

Soms vragen wij u om kleding zonder metaal uit te doen. Dat heeft te maken met uw veiligheid en om het 

onderzoek goed uit te kunnen voeren.  

 

Make-up 

Bij een MRI-onderzoek van het hoofd, vragen wij u geen make-up te dragen. Er kunnen mogelijk 

metaaldeeltjes in de make-up zitten. 

 

Sieraden 

In principe mag u geen sieraden dragen tijdens het MRI-onderzoek. Laat u daarom zoveel mogelijk 

sieraden thuis. Wanneer het niet lukt om een sieraad af te doen, bespreek dan de mogelijkheden met de 

laborant.  

 

Persoonlijke voorwerpen 

Uw persoonlijke voorwerpen zoals bankpas, horloge, sleutel, munten, aansteker, sieraden, gehoorapparaat, 

gebitsprothese, telefoon en andere metalen voorwerpen laat u achter in een afsluitbare kleedkamer. Deze 

voorwerpen kunnen schade veroorzaken aan u of de MRI-scanner, of zelf beschadigd raken 

 

Zwangerschap 

Het is niet aangetoond dat een MRI-onderzoek schadelijk is voor het ongeboren kind. Toch doen we liever 

geen onderzoek tijdens een zwangerschap. Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact 

op met uw behandelend arts. In de eerste 3 maanden van de zwangerschap vindt er geen MRI-onderzoek 

plaats.  

 

Claustrofobie (angst voor kleine ruimten) 

Heeft u last van claustrofobie? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met uw behandelend arts. De arts kan 

dan maatregelen nemen zodat het onderzoek voor u zo prettig mogelijk verloopt (bijvoorbeeld rustgevende 

medicatie). U kunt de MRI-scanner eventueel van tevoren bekijken. Als u dat wilt, neem dan contact op met 

de afdeling Radiologie.  

In geval van extreme claustrofobie mag een begeleider met u mee de MRI-ruimte in. Let op: voor uw 

begeleider gelden dezelfde veiligheid regels over medische implantaten, zwangerschap, kleding en 

sierraden. 

 

 

 

 


