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Eventuele zwanger-
schap
Hoewel tot nu toe geen schadelijke gevolgen 
zijn aangetoond na een NMR-onderzoek bij 
een zwangere vrouw en haar ongeboren baby, 
wordt het onderzoek tijdens de eerste drie 
maanden van een zwangerschap toch best ver-
meden. Later in de zwangerschap kan dit wel. 

NMR wordt trouwens soms aangewend voor 
het opsporen van aangeboren afwijkingen. 

Contraststoffen worden op de dienst Radiolo-
gie aan zwangeren alleen toegediend in over-
leg tussen de radioloog en de aanvragende 
geneesheer.

Nazorg
Er is geen specifieke nazorg vereist na een 
NMR-onderzoek.

Tot slot
Mochten er verder nog specifieke vragen of be-
kommernissen zijn, helpen wij u graag verder. 

Wij danken u alvast voor uw medewerking tij-
dens het onderzoek.
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NMR, ‘Nuclear Magnetic Resonance’, is een 
medische beeldvormingtechniek die gebruik 
maakt van een sterk magnetisch veld en ra-
diofrequente golven. Er komt geen röntgenstra-
ling aan te pas zoals bij een RX- of CT-scan, of 
andere gevaarlijke straling, zoals bij isotopen. 

Andere gekende termen zijn: MRI ‘Magnetic Re-
sonance Imaging’ of KST ‘Kern Spin Tomogra-
fie’. 

Veiligheid
Het magnetisch veld in en rond een NMR-toe-
stel is zeer krachtig, nl. 1.5 Tesla. Metalen (ijze-
ren) voor-werpen worden hierdoor sterk aange-
trokken en kunnen zo veranderen in gevaarlijke 
projectielen. 

Daarom deze strikte veiligheidsmaatregelen:

 � Vóór het onderzoek dient de patiënt een 
vragenlijst in te vullen waarin gepolst wordt 
naar de aanwezigheid van metalen voor-
werpen in of rond het lichaam, zoals pace-
maker, defibrillator, prothesen, implantaten 
(oa cochleair, …), osteosynthesemateriaal, 
schroeven, piercings, tatoeages, ... 

 � Patiënten mogen enkel onder verpleegkun-
dige begeleiding de NMR-zaal betreden.

 � Om zeker te zijn dat er geen gevaarlijke 
(metalen) voorwerpen in de buurt van het 
NMR-toestel komen, wordt de patiënt ge-
vraagd zich volledig uit te kleden (slip mag, 
BH niet) en een operatiehemd aan te trek-
ken.

Voorbereiding
Voor een NMR-onderzoek van lever, galwegen, 
galblaas en pancreas (alvleesklier) vragen we 
gedurende 8 uur vóór het onderzoek nuchter 
te blijven. Voor de overige NMR-onderzoeken is 
dit niet vereist. Een mammo-NMR moet plaats-
vinden tussen de vierde en tiende dag na het 
begin van de maandstonden.

Onderzoekverloop
De patiënt ligt op een onderzoekstafel die in 
een tunnelopening schuift. Afhankelijk van het 
te onderrzoeken orgaan is dit eerst met het 
hoofd of de voeten en soms in buikligging. 
De verpleegkundige brengt ‘antennes’ aan rond 
een lichaamsdeel, welke op een kleine contai-
ner met openingen lijken (bv. rond het hoofd, 
knie, enkel). De verpleegkundige verlaat de zaal 
en het onderzoek gaat van start.

Het is absoluut noodzakelijk gedurende het on-
derzoek stil te blijven liggen, de kleinste bewe-
gingen storen namelijk de metingen. Dit is voor 
sommigen een hele opgave aangezien men 
niet heel de tijd comfortabel ligt. Bij bepaalde 
metingen vragen we even niet te ademen of te 
slikken.

Tijdens het onderzoek maakt het toestel een 
kloppend of stomend geluid ten gevolge van 
snel wisselende magnetische velden. Dit kan 
storend werken, al beschikt het AZ Jan Portaels 
over een geluidsarme toestel. U krijgt hiervoor 
een hoofdtelefoon met muziek op. 

Patiënt en zorgteam blijven gedurende de duur 
van het onderzoek steeds met elkaar in contact 
via een videocamera en microfoon. De verschil-
lende metingen duren tussen enkele seconden 
tot enkele minuten afzonderlijk. 

De patiënt krijgt een alarm in de hand in het ge-
val er zich een ernstig probleem voordoet. Het 
onderzoek wordt dan onderbroken en moet op 
een ander tijdstip doorgaan.

Duur onderzoek
Het totale onderzoek duurt tussen 15 en 40 mi-
nuten. De onderzoekstijd is afhankelijk van het 
te onderzoeken orgaan, eventuele afwijkingen 
en de medewerking van de patiënt.

Claustrofobie
Patiënten met claustrofobie of angst in klei-
ne ruimten krijgen het soms benauwd in het 
NMR-toestel waardoor het onderzoek dikwijls 
niet kan doorgaan. Bij claustrofobie kan kalme-
rende medicatie (type Xanax) helpen mits voor-
schrift van uw huisarts of voorschrijvend arts.

Contrastproducten
De contrastproducten zijn gebaseerd op gado-
linium en zijn van een totaal andere aard dan 
de jodiumhoudende producten bij RX-opna-
men of een CT-scan. Ze worden intraveneus, 
via een ader, toegediend. Allergische reacties 
hierop komen zeldzaam voor.


