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Geachte mevrouw/meneer,
In de MRI-ruimte heerst een sterk magnetisch veld. Dit kan in sommige gevallen gevolgen
hebben voor u en/of het onderzoek. Daarom verzoeken wij u om onderstaande vragenlijst
zorgvuldig in te vullen en in te leveren op de dag van het onderzoek. Dit voor zowel uw
eigen veiligheid als voor de kwaliteit van het onderzoek.
Als u één of meerdere van de vragen in deze lijst met “ja” beantwoordt, neem dan tijdig
contact met ons op.
Email: info@mri-online.nl (svp locatie vermelden: Delden, Velp, Tilburg of Hoofddorp)
Tel:
Tel:

074-3762014
026-3616607

voor locatie Delden
voor locatie Velp

Tel:
Tel:

023-5291140
013-7630410

voor locatie Hoofddorp
voor locatie Tilburg

JA

NEE ?

Heeft u een pacemaker, (oude) pacemakerdraden of een ICD (interne
defibrillator)?

0

0

0

Heeft u de laatste 6 weken een operatie of ingreep ondergaan?

0

0

0

Heeft u ooit een operatie of ingreep ondergaan waarbij er metalen en/of
kunststof materialen in het lichaam zijn aangebracht en achtergebleven?
Denk hierbij ook aan o.a.: hartklep, stents, vaatclips, schroeven,
protheses, kaakimplantaten, ogen, gehoorbeentjes, geïmplanteerd
gehoorapparaat, insulinepomp, overige elektronische apparatuur etc.
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0

0

0

0
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0
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0

0
0

0

0

0

Zo ja, kunt u aangeven waaraan en wanneer u geopereerd bent en om
welke materialen het gaat?:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Bestaat de kans dat er metaaldeeltjes/-splinters door werkzaamheden of
een ongeval in het lichaam en/of de ogen zijn achtergebleven?
Heeft u piercings die niet verwijderd kunnen worden?
Heeft u last van claustrofobie (engtevrees)?
Voor vrouwelijke patiënten:
Bent u zwanger of bestaat de mogelijkheid dat u zwanger zou kunnen zijn?
Dit formulier is naar waarheid ingevuld door:
Naam:……………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………
Gewicht:………………………………………………………………………………………………………..
Datum:………………

Handtekening:………………………………………

Belangrijk: Voorwerpen en kledingstukken waar metaal in verwerkt is moeten
voor het MRI-onderzoek af of uit. Denk hierbij o.a. aan gehoorapparaat, horloge,
telefoon, pasjes met magneetstrip, knopen, ritsen, sieraden , speldjes etc.
Ringen die niet gemakkelijk afkunnen, kunt u tijdens het onderzoek aanhouden.

