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Wat is een MR-onderzoek? 
 
Magnetische Resonantie is een techniek waarbij beelden van het 
lichaam gemaakt worden door de combinatie van een sterk magnetisch 
veld en radiogolven. 
Met behulp van een computer worden de dwarsdoorsneden van het 
lichaam omgezet in 3D-beelden. Voor dit onderzoek worden geen 
röntgenstralen gebruikt.  
 

Andere termen zijn voor dit onderzoek zijn “MRI” (Magnetic Resonance 
Imaging), “NMR” (Nuclear Magnetic Resonance) of “KST” (KernSpin 
Tomografie). 
 
 
Het onderzoek: 

 is pijnloos (voor de toediening van contrastvloeistof wordt wel een 
infuus geplaatst) 

 geeft geen schadelijke straling 

 gebeurt in een goed verlicht en verlucht tunnelvormig toestel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BELANGRIJK!   
 

Verwittig de verpleegkundige of de arts indien: 

 U reeds een MR met intraveneus contrast onderging en u hierop 
allergisch reageerde. 

 U een pacemaker heeft. Niet alle pacemakers mogen onder MR. 
Heeft u een pacemaker, voorzie dan volgende gegevens vooraleer u 
een afspraak maakt: 
o merk en het exacte type 
o waar en liefst ook wanneer deze werd geplaatst 

 U nierproblemen heeft. 

 U zwanger bent (of zwanger denkt te zijn). Het onderzoek wordt niet 
uitgevoerd tijdens het 1ste trimester van de zwangerschap. 

 U borstvoeding geeft.  
Wanneer uw contraststof krijgt toegediend, moet de borstvoeding 
tot 24 uur na het onderzoek worden stopgezet. 

 U claustrofobisch bent.  
De tunnel is breed, goed verlicht en geventileerd. 

 U andere antecedenten heef (bv astma of allergieën). 

 Er metalen voorwerpen in uw lichaam aanwezig zijn: 
 hart-ondersteunende middelen  

(pacemaker, defibrillator of monitor) 
 hartkleppen 
 neurostimulator 
 ventriculaire bypass 
 implanteerbare elektronische pomp voor geautomatiseerde 

injecties (insulinepomp) 
 blaasstimulator  
 binnenoorprothese 
 bloedstelpende clips, bloedvatverwijdingen, stents of 

vasculaire filters (vena cava-filter) 
 protheses (kunnen tot 6 weken na plaatsing nadelig zijn voor 

de heling) 
 pijnpompen 
 metaalsplinters in het oog 
Indien u hiervoor de nodige documenten bezit, toon ze ons dan 
spontaan.  



 
Vóór het onderzoek: 
 
 

• U krijgt bij inschrijving op het secretariaat Medische Beeldvorming 
een vragenlijst die u in de MR-wachtzaal kan invullen. 
• Informatie over het onderzoek krijgt u in de kleedruimte. 
• De magneet is continu actief, ook wanneer de scan nog niet bezig is. 
 

Daarom moet u voor uw veiligheid alle metalen voorwerpen 
verwijderen en in uw kleedcabine laten liggen:  
 

▪ horloge   ▪ juwelen    ▪ bril  
▪ BH     ▪ hoorapparaten   ▪ telefoon 
▪ tandprothese  ▪ muntstukken en bankkaarten  

     ▪ kleding            ▪ portefeuille 
 

Indien dit niet mogelijk is (bv ringen, piercings, …), meld dit dan aan de 
verpleegkundige. Omwille van de veiligheid moet u steeds een 
operatiehemdje aantrekken en houdt u enkel uw onderbroek aan. 
 
 

U mag normaal eten en drinken op de dag van het onderzoek, tenzij het 
om een onderzoek van de buik gaat. 
 
 

Tijdens het onderzoek: 
 
 

• U legt zich comfortabel op de onderzoekstafel. Daarna brengt de 
verpleegkundige een antenne over het te onderzoeken lichaamsdeel 
aan. Deze lichaamszone ligt steeds in het midden van de tunnel. 
 

• U staat tijdens het onderzoek steeds in direct contact met ons team: 
we volgen u door middel van een camera; via een microfoon heeft u 
contact met de verpleegkundige.  
U krijgt ook een alarmbel zodat u, indien nodig, de verpleegkundige kan 
verwittigen. 
 

• Het toestel maakt een hevig kloppend geluid, telkens wanneer een 
scan wordt uitgevoerd. Hiervoor krijgt u oordopjes én een hoofd-
telefoon. De frequentie van het geluid en de scantijden variëren 
afhankelijk van het soort onderzoek. 
 

• Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek niet beweegt, anders 
zullen de beelden onbruikbaar zijn. 
 
 



• Bij buik-onderzoeken kan er u gevraagd worden om diep in te 
ademen, uit te ademen en vervolgens niet te ademen gedurende een 
tiental seconden. 
 

• Het onderzoek duurt gemiddeld zo’n 15 tot 30 minuten, afhankelijk 
van het type onderzoek. 
 

• Bij de meeste MR-onderzoeken kan u ondertussen TV kijken. 
 

• Een intraveneuze injectie met contrastvloeistof kan nodig zijn om 
meer gedetailleerde opnames te bekomen. Dit is steeds in samenspraak 
met de radioloog. De toediening gebeurt telkens via een infuus in de 
arm dat vóór het starten van het onderzoek in de kleedcabine wordt 
geplaatst. Soms wordt pas tijdens het onderzoek, op basis van enkele 
opnames, beslist om contraststof toe te dienen.  
 
 

Na het onderzoek: 
 
 

• Na de scan mag u zich terug aankleden en het ziekenhuis verlaten.  
 

• Wanneer u een infuus heeft voor gebruik van contraststoffen, kan het 
zijn dat er laattijdig allergische reacties optreden. Daarom moet u na 
het scannen nog even in de kleedcabine wachten. Wanneer na 10 
minuten geen reacties zijn opgetreden, wordt het infuus verwijderd en 
mag u de dienst verlaten. 
 

• Wanneer het infuus verwijderd is, moet u nog 3 minuten blijven 
drukken op de insteekplaats om laattijdige nabloeding te voorkomen. 
 

• De resultaten zijn 2 werkdagen na het onderzoek beschikbaar voor 
uw aanvragende arts. 
 
 
Bijkomende info en een afspraak maken: 
 

secretariaat medische beeldvorming: 052 25 26 95 
van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.  
 
Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, laat het ons dan tijdig weten 
(minstens 24 uur vooraf). Wij geven u meteen een nieuwe afspraak.  
De vrijgekomen tijd kunnen we gebruiken om andere patiënten verder te helpen. 
Bovendien voorkomt u dat wij u een onkostenrekening (25 euro) moeten sturen. 
 


