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Aanvullende informatie 
MRI MRCP
Voorbereiding
U dient voor dit onderzoek nuchter te komen. Dit wil zeggen: 6 uur voor het onderzoek 
niets meer eten, drinken of roken. Medicijnen kunt u wel innemen. Door nuchter te 
blijven voorkomt u dat de galblaas zich leegt. Dit is erg belangrijk voor het onderzoek.
Bij vragen of problemen omtrent uw diabetes, kunt U contact opnemen met de 
diabetesverpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur: op werkdagen van 11.45-
12.15 uur en van 13.00-13.30 uur (055 5818184) Neem uw zelfcontrolemeter (indien 
u die heeft) mee naar het ziekenhuis, zodat u zonodig uw bloedglucose kunt meten.
Gebruik geen mascara/make up omdat hierin meestal metaaldeeltjes zitten.

Korte beschrijving onderzoek
• Kledingadvies: tijdens het onderzoek mag u kleding zonder metaal (zoals een T-shirt 

en een pyjama-of joggingbroek) aan houden. Let erop dat het echt metaalvrij is, er 
mogen ook geen kleine rits of oogjes (waar een koordje doorheen loopt) aan zitten.

• De MRI-tafel waar u tijdens het onderzoek op komt te liggen schuift een soort tunnel 
in. Het is erg belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen. U zal duidelijke 
instructies van de MRI-medewerker krijgen.

• Het MRI-apparaat zal tijdens het onderzoek een ratelend geluid gaan maken, 
daarom krijgt u van de MRI-medewerker een hoofdtelefoon. Via deze hoofdtelefoon 
is het mogelijk tijdens het onderzoek naar muziek te luisteren.

• De duur van het onderzoek is ongeveer 30 minuten.

Belangrijk
U komt niet in aanmerking voor dit onderzoek als:
• U magnetische hulpmiddelen en/of elektrische hulpmiddelen heeft, zoals
• een pacemaker, operatieclip(s) in het hoofd of een inwendige gehoorsprothese.
• De kans bestaat dan namelijk dat het magneetveld de pacemaker ontregelt of dat de 

clip(s) losraken.
• U zwanger bent of hiertoe het vermoeden bestaat. In uitzonderlijke gevallen wordt er 

een MRI-scan gemaakt in overleg met uw behandelend arts. Neem bij zwangerschap 
vooraf contact op met de afdeling MRI.

• Als u tijdens een operatie een prothese of anderszins een metalen voorwerp in uw 
lichaam heeft gekregen, geeft u dit dan aan voor het onderzoek.

Ook als u twijfelt omtrent de aanwezigheid van een eventueel voorwerp is het verstandig 
dit aan te geven.
In verband met het sterk magnetisch veld is het belangrijk dat er geen metalen 
voorwerpen/bankpasjes in de scanruimte komen.
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•  Vanaf 3 dagen voor uw afspraak staat er een vragenlijst voor u klaar op mijngelre.nl, 
die u online moet invullen voor het onderzoek. Hierin wordt u nogmaals gevraagd naar 
metalen voorwerpen enz. Dit doen we als extra controle voor uw veiligheid. Voorafgaand 
aan het onderzoek neemt de laborant de vragen met u door.

Begeleiding
Hoewel de radiologen en MRI- laborant(e) begrip hebben voor het feit dat uw eventuele 
begeleider/ster een grote steun voor u betekent bij een ziekenhuisbezoek, wordt hen 
gevraagd tijdens het onderzoek te wachten in de wachtkamer.
Het verrichten van een onderzoek vergt uiterste concentratie van de laborant.

Wij vragen uw begrip voor deze gang van zaken. In overleg met de laborant kan hiervan 
worden afgeweken, bijvoorbeeld als u mee komt als
begeleider van een kind.

Uitslag van het onderzoek 
De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts 
gestuurd wordt. U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal 
bespreken.


