
Patiënteninformatie

MRI van de nierarteries

MRI staat voor magnetic resonance imaging, en is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van sterke 
magneetvelden en radiogolven, geen röntgenstraling. Er bestaat een algemeen informatieblad over MRI-onderzoek, 
hier gaan we specifiek in op een MRI van de nierarteries of nierslagaders.

Dit is een eenvoudig en pijnloos onderzoek, en geeft zeer gedetailleerde informatie over eventuele aandoeningen of 
afwijkingen ter hoogte van de bloedvaten van de nieren.

Algemene voorzorgsmaatregelen
Houd rekening met enkele algemene voorzorgsmaatregelen. Voor het onderzoek ontvangt u 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, zij kunnen de 
beeldkwaliteit verstoren, aangetrokken worden of opwarmen en zo brandwonden veroorzaken

• Magneetkaarten worden onbruikbaar
• Elektronische apparaten kunnen ontregeld worden

Er wordt ook rekening gehouden met eventuele contra-indicaties, om het onderzoek veilig te kunnen laten verlopen.

Absolute contra-indicaties zijn:
• een pacemaker
• een inwendige defribrillator
• een binnenoorimplantaat

Relatieve contra-indicaties zijn:
• Aneurysmaclips
• een metalen hartklep
• vena cava filter
• implantaten
• metaalsplinters
• een insulinepomp
• porth-a-cath

• een neurostimulator
• orthopedisch materiaal
• zwangerschap
• een hartkwaal
• nierinsufficientie
• holters-telemetrie
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Voorbereiding

 De patiënt
• Voorwerpen van metaal of die metaal bevatten moeten vooraf worden verwijderd
• Draag geen bankkaarten bij u
• Make-up moet vooraf worden verwijderd, dit bevat soms kleine metalen partikels
• Nuchter zijn is niet nodig, of dit moet vooraf anders zijn afgesproken

Het onderzoek
• Er wordt een infuus geprikt, omdat u een contrastvloeistof moet krijgen, deze contraststof zorgt ervoor dat de 

bloedvaten duidelijk in beeld worden gebracht 

Het onderzoek
• Gebeurt in ruglig, op de buik wordt een antenne geplaatst, dat 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
• Men vraagt u om rustig en regelmatig adem te halen
• Er wordt een contrastvloeistof toegediend via het eerder geprikte infuus
• Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten

Nazorg
Er is geen specifieke nazorg vereist.

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.


