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MRI Magnetische 
resonantie



MRI

Magnetische resonantie is de meest recente 
techniek in de medische beeldvorming. Het sterke 
magneetveld van de MR-scanner zorgt ervoor dat 
alle waterstofkernen in ons lichaam zich in dezelfde 
richting oriënteren. Door het gebruik van radiogolven 
wordt deze evenwichtstoestand verstoord.

Nadien keren de waterstofatomen terug naar 
hun evenwichtstoestand, waarbij zij op hun beurt 
radiogolven uitzenden. De MR-scanner vangt deze 
signalen op en berekent hieruit beelden. Zo bekomen 
we uiterst verfijnde beelden van de anatomie van het 
lichaam.

De snelle elektrische schakelingen, die nodig zijn om de 
wisselende magneetvelden op te wekken, veroorzaken 
kloppende geluiden.

Magnetische resonantie maakt geen gebruik van 
radioactieve of ioniserende straling. Magnetische 
resonantie wordt vooral aangewend in de 
neuroradiologie (hersenen, ruggemerg, zenuwen,…) 
en in de musculoskeletale radiologie (gewrichten, 
spieren,…).

Bovendien kan een MRI bijkomende informatie 
verschaffen bij bepaalde aandoeningen van neus, keel, 
en oren, bloedvaten en organen van buik en borstkas.

Een MRI-onderzoek is pijnloos en veroorzaakt geen 
bijkomende ongemakken.



VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

Voor het onderzoek wordt u in een toestel gebracht 
dat een zeer krachtige magneet bevat. U wordt 
daarvoor comfortabel op een bed gelegd en in een 
magneet geschoven.

U wordt echter niet ingesloten, want de opening 
waarlangs u ingebracht wordt blijft open. Bovendien is 
er een goede verluchting.

De radioloog en de verpleegkundige horen en zien u 
constant tijdens het onderzoek. U hoort zelf regelmatig 
een luidruchtig geklopt en geratel. Dit is perfect 
normaal en wijst erop dat het toestel beelden maakt.

Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de 
beelden geen enkele beweging maakt. Bij een 
onderzoek van de hals of nek mag u ook niet slikken 
tijdens de metingen.

Het kan nodig zijn om een contraststof in een adertje 
in de arm te moeten inspuiten. Deze contraststof geeft 
zelden bijwerkingen en u moet er niet nuchter voor 
zijn.

VOORBEREIDING

Nuchter zijn is niet nodig, u mag dus eten en uw 
medicatie naar gewoonte innemen.

Elk metalen of magnetisch object moet u van uw 
lichaam verwijderen. Denk aan juwelen of piercings, 
haarspelden, tandprothesen, hoorapparaten, 
brillen, kredietkaarten, geldstukken, steunstukken, 
pillendoosje, pen, …

Verwijder ook alle make-up, vooral die aan de ogen.



Er wordt u gevraagd zich uit te kleden, enkel een slip is 
toegelaten. U krijgt een hemdje of badjas.

Ga vooraf naar het toilet.

Indien u een pacemaker draagt kan u het onderzoek 
niet ondergaan.

DUUR VAN HET ONDERZOEK

Afhankelijk van het soort onderzoek duurt het 10 tot 
25 minuten.

ZWANGER

Enkel wanneer het absoluut noodzakelijk is voeren we 
een MRI-onderzoek uit tijdens de eerste maanden van 
de zwangerschap.

Dit is een voorzorgsmaatregel, tot nu toe is er immers 
geen gevaar aangetoond voor de moeder of haar 
ongeboren kind.

RESULTATEN

De beelden worden opgeslagen in een computer en 
worden door de radioloog geïnterpreteerd. Deze stuurt 
het verslag met zijn bevindingen digitaal door naar uw 
arts.



UW AFSPRAAK

U heeft een afspraak op    .   .   /   .   .   /   .   .   .   .    om   
.   .   :   .   .   uur voor een MRI op de dienst medische 
beeldvorming in az Vesalius campus Tongeren.

Schrijf u eerst in aan de balie aan de hoofdingang 
van het ziekenhuis. Daarna gaat u naar de dienst 
radiologie/medische beeldvorming op verdieping - 2.

Indien u niet op uw afspraak kan zijn, gelieve dan 24 
uur op voorhand te verwittigen.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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CONTACT

De dienst radiologie / medische beeldvorming
Tel. 012 39 78 22


