
        BARCODESTICKER 
    Deze ruimte open laten 

 

Naam patiënt: ………………………. 
 

Geboortedatum: …………………….              

Vragenlijst MRI ONDERZOEK  

Een MRI apparaat werkt met behulp van een sterk magneetveld. Voordat het onderzoek begint is 
het belangrijk te weten of er metalen voorwerpen in of op het lichaam aanwezig (kunnen) zijn. 
Deze voorwerpen kunnen storingen en/of gevaar opleveren tijdens het MRI onderzoek. 
Beantwoord daarom de volgende vragen zorgvuldig. Neem deze vragenlijst mee naar de afdeling 
medische beeldvorming/radiologie op de dag van het onderzoek. 

 JA NEE 

Heeft u een binnenoorimplantaat? O O 

Heeft u een gehoorbeentjes prothese? 
Zo ja, in welk ziekenhuis en wanneer is deze geplaatst? 

O O 

Heeft u vaatclip(s) in het hoofd? 
Zo ja, wanneer is/zijn deze geplaatst en in welk ziekenhuis? 

O O 

Heeft u een pacemaker, interne defibrillator (“ICD”) of achtergebleven 
pacemakerdraad? 

O O 

Heeft u een inwendige medicatiepomp? O O 

Heeft u een neurostimulator voor pijnbestrijding? O O 

Heeft u een aorta-endoprothese die via de liezen is ingebracht? 
Zo ja, wanneer is deze geplaatst en in welk ziekenhuis?  

O O 

Heeft u prothesen, pompjes of meetinstrumenten die met een magneet 
vastgehouden en / of elektronisch geregeld worden?(bv.glucosemeter, insulinepomp) 

O O 

Bewerkt u metaal voor uw hobby of beroep of heeft u dit ooit gedaan? 
Is er al een röntgenfoto van uw ogen gemaakt, of is deze gepland? 
Dan hoeft U geen contact op te nemen. 

O O 

Heeft u last van claustrofobie ( = engtevrees)? O O 

Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? O O 

 
Wat is uw gewicht? ……………… kg.    Wat is uw lengte?       ………….. cm. 
Naar waarheid ingevuld:  
 
Handtekening patiënt: ………………………………….  Datum:  …… - …… - 20…….  
 
Indien lijst samen ingevuld met of door begeleider:  
 
Naam: ………………………………….   Handtekening:……………………………… 
Heeft u een van de vragen met ja beantwoord? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op 
met het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming/radiologie, uw onderzoek kan 
wellicht NIET door gaan.  
Ook voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling medische 
beeldvorming/radiologie tussen 8:00 - 17:00 uur via telefoonnummer 088 - 70 68 550. 
 
In te vullen door de afdeling Medische Beeldvorming 
In te vullen door MRI Laborant:  

Naam en geboortedatum gecontroleerd    O 

Juiste lichaamsdeel geverifieerd    O 

In geval van begeleider: vragenlijst van deze akkoord  O 

Formulier gecontroleerd op:  ……… -  ……… - 20…..    Paraaf: …………………….. 
Bij contrasttoediening, eGFR < 30 dan overleg met de radioloog.     
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