
MRI abdomen (buik)
Patiënteninformatie

Een MRI -onderzoek (magnetische resonantie imaging) is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van sterke 
magneetvelden en radiogolven (geen röntgenstraling).Algemene informatie over wat het onderzoek MRI inhoudt, 
vindt u terug op het infoblad ‘ MRI’.

MRI abdomen is een eenvoudig en niet pijnlijk onderzoek, en geeft zeer gedetailleerde informatie over de organen in 
de buik.

Algemene voorzorgsmaatregelen dienen in acht genomen. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u daarom 
op de afdeling medische beeldvorming een vragenlijst die de verpleegkundige samen met u overloopt. Indien u 
implantaten heeft is het wenselijk om hier een afschrift van mee te brengen zodat er géén problemen zouden kunnen 
zijn om het onderzoek te laten uitvoeren.

Metalen voorwerpen zijn niet toegestaan in de ruimte waar de MRI-scan zich bevindt.
• Alle metalen voorwerpen kunnen aangetrokken worden, de beeldkwaliteit verstoren, brandwonden veroorzaken 

door opwarming
• Magneetkaarten worden onbruikbaar
• Elektronische apparaten kunnen ontregeld worden

Als u rekening houdt met eventuele contra-indicaties, kan het MRI-onderzoek als veilig beschouwd worden.

Dit zijn absolute contra-indicaties:
• Pacemaker
• Inwendige defribrillator
• Binnenoorimplantaat

Dit zijn relatieve contra-indicaties:
• Aneurysmaclips
• Metalen hartklep
• Vena cava filter
• Implantaten
• Metaalsplinters
• Insulinepomp
• Porth-a-cath
• Neurostimulator
• Orthopedisch materiaal
• Zwangerschap
• Hartkwaal
• Nierinsufficientie
• Holters-telemetrie
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Voorbereiding
van de patiënt
• Alle voorwerpen van metaal of die metaal bevatten moeten vóór het onderzoek worden verwijderd
• Bankkaarten dient u te verwijderen
• Make-up is niet toegelaten en is te verwijderen (bevat soms kleine metalen partikels)
• U moet niet nuchter zijn tenzij dit anders is vermeld

 op het onderzoek
• Geen specifieke voorbereiding
• Prikken van infuus indien er contrast (gadolinium) moet gegeven worden in overleg met de radioloog

Het onderzoek
• Gebeurt in rugligging, op de buik wordt een antenne geplaatst, dit is een soort harnas
• Belangrijk is dat u stil blijft liggen, er kan ook gevraagd worden om enkele malen te stoppen met ademen en de 

buik stil te houden
• Essentieel is ook dat u rustig en regelmatig adem haalt
• Eventueel wordt een contraststof toegediend
• Duur van het onderzoek is ongeveer 20 minuten

Nazorg
Er is geen specifieke nazorg nodig

Contact
Secretariaat dienst medische beeldvorming, tel. 012 39 78 22
Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan minstens 24 uur op voorhand het secretariaat te verwittigen.


