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Aanvullende informatie  
MRI-scan Crohn
Voorbereiding op het onderzoek
• U moet voor dit onderzoek nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit wil zeggen: 6 

uur voor het onderzoek kunt u niets meer eten, drinken of roken. Medicijnen kunt 
u wel innemen met een klein slokje water.

• U moet 1 uur eerder aanwezig zijn om op de afgesproken tijd een drankje te 
drinken. Dit drankje krijgt u van de MRI-medewerker als u zich heeft gemeld
bij de balie van de afdeling Radiologie.

• Houdt u er rekening mee dat het onderzoek zelf ook maximaal een uur kan duren.

Hoe verloopt het onderzoek?
• Voor het onderzoek is het noodzakelijk u zich uitkleedt. Kledingadvies: tijdens het

onderzoek mag u kleding zonder metaal (zoals een T-shirt en een pyjama- of 
joggingbroek) aan houden. LET OP: uw kleding moet echt metaalvrij zijn, er 
mag ook geen kleine rits of oogjes (waar een koordje doorheen loopt) aan 
zitten.

• De MRI-tafel waarop u tijdens het onderzoek ligt, schuift een soort
tunnel in. Voor het onderzoek worden een paar antennes (spoelen) op uw buik 
gelegd. Hier worden de foto´s mee gemaakt. Het te scannen lichaamsdeel ligt in het 
midden van de tunnel.

• Het is erg belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen. U krijgt hierover 
duidelijke instructies van de MRI-medewerker. 

• Het MRI-apparaat maakt tijdens het onderzoek een bonkend lawaai, daarom krijgt u 
van de MRI-medewerker een hoofdtelefoon. Via deze hoofdtelefoon kunt u tijdens 
het onderzoek naar muziek luisteren. 

• U krijgt ook instructies via deze hoofdtelefoon.
• Verder leggen we een infuus bij u aan. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u via 

dit infuus een medicijn toegediend wat uw darmen rustiger maakt. Ook 
kunnen we via dit infuus tijdens het onderzoek contrastmiddel toedienen. 

• Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
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Bent u diabetespatient?
• Wilt u vóór het onderzoek bij de laborant melden dat u diabetespatiënt bent?
• Bent u diabetespatiënt en vindt het onderzoek bij u plaats voor 9.00 uur en 

gebruikt u:
o tabletten: s.v.p. tabletten innemen na het onderzoek, gelijk met een 

maaltijd.
o insuline: direct na het onderzoek de ochtendinjectie, zoals gebruikelijk

spuiten, gelijk met een maaltijd.
• Bij hypo (vlak voor het onderzoek) kunt u het beste 5-7 glucosetabletten (Dextro 

energy) innemen zonder water.
• Bij vragen of problemen over 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 op telefoonnummer 
(055) 581 81 84.

• Neem uw zelfcontrolemeter (indien u die heeft) mee naar het ziekenhuis, zodat u 
zo nodig uw bloedglucose kunt meten. 

Belangrijk
In principe heeft u arts dit al nagekeken en met u doorgenomen maar 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.

• gebruik geen make-up omdat hierin meestal metaaldeeltjes zitten.
• 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.
• u tijdens een operatie een prothese of anderszins een metalen voorwerp in uw 

lichaam heeft gekregen, geeft u dit dan aan voor het onderzoek. 

•   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.

Ook als u twijfelt over de aanwezigheid van een eventueel voorwerp is het verstandig dat 
u dit aangeeft. 

In verband met het sterk magnetisch veld is het echt heel belangrijk dat er geen metalen 
voorwerpen/bankpasjes in de scanruimte komen. 
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Uitslag van het onderzoek? 
De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag naar uw behandelend arts gestuurd wordt.
U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal bespreken.

Begeleiding
We begrijpen dat u eventueel een begeleider/ster meeneemt naar het onderzoek. Dit kan 
een grote steun voor u zijn. Maar het verrichten van een onderzoek vergt uiterste 
concentratie van de onderzoeker. Vandaar dat uw begeleider/ster niet kan meegaan naar 
het onderzoek. Hij/zij kan wachten in het kleedkamertje of in de wachtkamer.

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


