
Screeningslijst MRI  
Afgeven bij route 24 bij aanmelden voor uw afspraak 

 

Geachte heer, mevrouw,  

Het magnetisch veld dat bij een MRI-onderzoek gebruikt wordt en de daarbij behorende technieken kunnen in 

een aantal gevallen gevolgen hebben voor de patiënt en/of het onderzoek. Daarom verzoeken wij u om 

onderstaande vragenlijst thuis zorgvuldig in te vullen, te ondertekenen en deze mee te nemen. Als u één van 

de onderstaande vragen met 'ja' beantwoordt, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 

afdeling Radiologie, via telefoonnummer 0485-845285 (maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur). 

 

Heeft u metaal(splinters) in uw lichaam (gehad), met name in de ogen? 

Bijvoorbeeld door werkzaamheden in de metaalindustrie of door oorlogsgeweld?  

Ook als deze verwijderd zijn, vult u ‘ja’ in. 

o ja o nee 

Heeft u een pacemaker, pacemakerdraden of defibrillator voor uw hart? o ja o nee 

Heeft u geïmplanteerde magneetjes in de kaak? Een kliksysteem zonder magneet 

is geen probleem. 

o ja o nee 

Heeft u clips in de bloedvaten van het hoofd? o ja o nee 

Bent u in verwachting of denkt u dat te zijn? o ja o nee 

Geeft u borstvoeding? o ja o nee 

Heeft u een gehoorbeenprothese/blaasstimulator/insulinepompje/ 

neurostimulator/Baclofenpomp? 

o ja o nee 

Heeft u een metalen tissue-expander na een borstamputatie? o ja o nee 

Heeft u een cochleair implantaat voor uw gehoor? o ja o nee 

Heeft u slecht werkende nieren? o ja o nee 

Heeft u eerder een allergische reactie op het contrastmiddel voor MRI gehad? o ja o nee 

Zijn er overige lichaamsvreemde materialen in uw lichaam aanwezig/ingebracht? o ja o nee 

Heeft u een koperspiraaltje? (I.U.D) Of een pessarium? o ja o nee 

Heeft u last van kleine ruimtes? (claustrofobie) o ja o nee 

Wat is uw gewicht/lengte?                 kg                 cm 

 

 

Heeft u op alle vragen NEE geantwoord? 

Dan kunt u deze lijst ingevuld en ondertekend inleveren bij de balie, route 24, wanneer u zich meldt voor het 

onderzoek. 

 

Geeft u borstvoeding? 

Als u tijdens de MRI contrastmiddel krijgt, mag u 24 uur geen borstvoeding geven. 

 

Claustrofobie 

Heeft u angst voor smalle, nauwe ruimtes? (bijvoorbeeld een zonnebank) 

Neem dan contact op met uw huisarts/specialist. Deze kan u iets rustgevends voorschrijven voordat u de MRI 

ondergaat. 

 

Medicijnpleister 

U moet de pleister voor het onderzoek verwijderen. Na het onderzoek kunt u een nieuwe pleister opplakken. 

 

LET OP: creditcards, pinpasjes, gehoorapparaten, mobiele telefoon e.d. raken onder invloed van het 

magneetveld DEFECT. U kunt deze voorwerpen niet meenemen in de onderzoekskamer. 

 

 

Naam+voorletters+geboortedatum    datum+handtekening 


