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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

Patiëntenbrochure 

 
Titel 

 

MR scan 

 

 

 

Belangrijk 

 Wil ons verwittigen bij gekende allergie op 
contraststof of nierproblemen. 

 Ingeval u niet kan aanwezig zijn op de af-
spraak, wil ons dan contacteren zodat we 
andere patiënten kunnen helpen. 

 

 

Meent u vooraf nog onvoldoende geïnformeerd te 
zijn of ondervindt u na de procedure                           
aanhoudende klachten, dan neemt u best contact 
met de radioloog via ons secretariaat of met uw 
behandelend geneesheer of huisarts.  

 

Wij wensen u een behouden thuiskomst. 

Dienst radiologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons  

051.33.40.81 

medbeeld@sjki.be  

 

Locatie  

Afspraak: SJKI, Straat 47 

Onderzoek: AZ Delta of Sint Andries Tielt  

 

Openingsuren  

Maandag– donderdag :  

 7.45  - 12.30 u. & 13.30 - 19 u.  

vrijdag :  

 7.45 - 12.30 u. &13.30- 18 u.  

Zaterdag:  

 8 - 12 u. 
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Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

 

 

Geachte patiënt,  

Uw arts heeft voor u een MR scan aangevraagd op 
de dienst radiologie.  Deze folder informeert u over 
wat u moet weten met betrekking tot dit onder-
zoek. 

 

Wat is een MR scan? 

Een MR, wat staat voor magnetische resonantie, 
maakt beelden met behulp van een sterk magne-
tisch veld en dus niet met behulp van röntgenstra-
ling.   Het toestel ziet eruit als een holle cilinder die 
op zijn zij ligt waardoor een onderzoekstafel kan 
schuiven. 

 

Voorbereiding 

Voor aanvang van een MR scan zal u gevraagd wor-
den om een vragenlijst in te vullen die peilt of er 
redenen zijn waardoor het onderzoek niet kan vei-
lig doorgaan.  Alle metaalhoudende sieraden en 
implantaten houden een potentieel risico in wan-
neer die zich in de nabijheid van het permanente 
magnetisch veld bevinden. 

Kort voor aanvang van het onderzoek moet u zich 
gedeeltelijk uitkleden en wordt zo nodig een infuus 
geplaatst.   

Voor bepaalde onderzoeken mbt de buikstreek zo-
als voor lever, gal, darmen, moet u 4u nuchter zijn 
voor aanvang van het onderzoek 

    

 

Procedure 

De verpleegkundige helpt u plaats te nemen op de  
MR onderzoekstafel en zal u zo comfortabel moge-
lijk installeren.  Het lichaamsdeel dat onderzocht 
wordt komt in een coil te liggen, een hulpmiddel 
voor beeldvorming. 

U krijgt een belletje in de hand om ons te alarme-
ren wanneer er zich een probleem stelt en u krijgt 
een hoofdtelefoon om gehoorschade tijdens het 
onderzoek te vermijden.  Het toestel maakt im-
mers luide geluiden als gevolg van de technische 
mechanismen die instaan voor de beeldvorming.  
U zal erop gewezen worden absoluut niet te bewe-
gen zodat er haarscherpe kwalitatieve beelden 
kunnen gemaakt worden. 

Bij aanvang van het onderzoek wordt het lichaams-
deel dat onderzocht moet worden centraal in de 
holle ruimte geschoven. 

Afhankelijk van welk onderzoek worden ademha-
lingscommando’s gegeven of contraststof toege-
diend langs het infuus. 

Sommige patiënten ervaren dat deze onderzoeks-
techniek het lichaam opwarmt, wat niet alarme-
rend hoeft te zijn, zolang u er niet teveel last van 
heeft. 

Doorgaans duurt het onderzoek tussen minimaal 
10 minuten en maximaal 30 minuten. 

 

 

 

Nazorg 

Het eventueel aanwezige infuus wordt verwijderd 
waarna u zich terug mag aankleden en vertrekken. 

 

Het resultaat 

Het resultaat van het onderzoek krijgt u zo snel mo-
gelijk van uw behandelende arts.   

 

Locatie 

De planning van de MR onderzoeken gebeurt op 
het secretariaat radiologie in SJKI maar de uitvoe-
ring gebeurt op verplaatsing.  De ziekenhuizen 
waarmee wij samenwerken zijn AZ Delta te Roese-
lare en het Sint Andriesziekenhuis te Tielt. Bij het 
maken van de afspraak zal u duidelijk gezegd wor-
den waar het onderzoek doorgaat. 

 

Kostprijs  

De factuur van dit onderzoek wordt u later                     
toegestuurd en bestaat uit een vergoeding voor MR 
scan en eventueel contrastproduct en/of medica-
tie.  Dit wordt grotendeels terugbetaald door uw 
mutualiteit.   

 


