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Patiënteninformatie

RADIOLOGIE

Een MRI-scan is een onderzoek van het binnenste van het lichaam, waarbij beelden van een te onderzoeken 
lichaamsdeel worden gemaakt. Dit gebeurt met een magnetisch veld en radiogolven. In deze folder leest u hoe 
het onderzoek verloopt.

Hoe gaat het onderzoek?
De MRI-laborant vraagt u op de onderzoekstafel plaats te nemen en schuift u dan op een beweegbare tafel in 
het MRI-apparaat. Het MRI-apparaat is een cilinder die aan beide uiteinden open is en dat ook blijft tijdens het 
onderzoek. Het lichaamsdeel dat wordt onderzocht komt in het midden van het MRI-apparaat.

Tijdens het onderzoek worden in verschillende series beelden gemaakt. Een serie kan enkele seconden tot 
minuten duren. Het is heel belangrijk dat u tijdens het gehele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat 
anders de foto’s kunnen mislukken.

Het MRI-apparaat maakt veel lawaai: tijdens het maken van de foto’s hoort u kloppende of ratelende geluiden. 
U krijgt daarom oordopjes in of een koptelefoon op. Tijdens het MRI-onderzoek kunt u naar de radio of  
naar een door uzelf meegenomen cd luisteren.

De laborant bevindt zich tijdens het onderzoek buiten de MRI-kamer. Gedurende het hele onderzoek heeft  
de laborant contact met u via de intercom. U kunt de laborant in noodgevallen oproepen door in een balletje 
te knijpen dat u aan het begin van het onderzoek in uw hand krijgt.

De duur van het gehele MRI-onderzoek is minimaal 30 minuten, en maximaal 90 minuten.

Afspraak maken
 Voor een MRI-scan hebt u een verwijzing nodig van een arts. Meld het aan uw arts wanneer bij u sprake is van:
• claustrofobie (angst voor kleine ruimtes)
• overgevoeligheid voor geneesmiddelen
• overgevoeligheid voor contrastmiddelen
• zwangerschap

 Misschien kan het onderzoek in deze gevallen (nog) niet plaatsvinden. Als u een verwijzing krijgt, kunt u ons 
bellen voor een afspraak: 088 0100 900. Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg 
deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een 
rekening.

Voor het onderzoek
Wij verzoeken u vriendelijk 15 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze 
balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:
•  het aanvraagformulier, dat u van uw arts meekrijgt
• uw verzekeringspasje 
• uw identiteitsbewijs

U krijgt vervolgens een vragenlijst die u moet invullen en inleveren bij de MRI-laborant. De MRI-laborant haalt 
u even later op en neemt u mee naar de MRI-ruimte. Metaal is daar verboden, omdat de magneet in de 
MRI-scanner metaal aantrekt.  
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Meld het direct aan de MRI-laborant wanneer u een van de volgende dingen heeft: pacemaker, insulinepomp, 
kunsthartklep, vaatclip aan de hersenvaten, inwendige gehoorprothese, borstimplantaat, magneetje in de 
kaak of een pruik met metalen onderdelen. Ook fentanyl-pleisters en een glucosesensor moeten vooraf 
worden verwijderd gezien het feit dat ze metaal bevatten en hierdoor oververhit kunnen raken.

Verder mag u uiteraard geen metalen voorwerpen meenemen de MRI-ruimte in. Brillen, horloges, munten, 
sleutels, aanstekers, bankpasjes, sieraden, knopen, piercings et cetera: u moet ze in de kleedruimte achter-
laten. Als u kleding hebt met metaal (zoals een rits of riem), moet u deze uittrekken. Neem daarom altijd een 
katoenen shirt of pyjama mee voor het onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven 
innemen.

De uitslag
Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis gaan. Binnen 1-3 dagen versturen we de uitslag van de MRI-
scan naar de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Wij geven een code aan u mee, die u aan uw 
arts kunt geven. Uw arts zal u vervolgens informeren.

Reanimatie
Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-
verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat
u ons hierover informeert.
 
Vergoedingen
DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. 
Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen 
risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/
vergoedingen.

Vragen
Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem 
contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.
 
Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken
Bel in geval van spoed: 088 0100 998.
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Wilt u een waardering achterlaten?Zorgkaart Nederland
Wij vinden uw mening erg belangrijk. 
Laat daarom uw waardering achter  
op ZorgkaartNederland.nl!

https://www.dcklinieken.nl/vergoedingen/
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