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Vragenlijst voor MRI onderzoek hart 
Lees ook de MRI informatiefolder van uw onderzoek  
 

MRI is een onderzoeksmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterk magneetveld. Daarom is 

het belangrijk dat u de onderstaande vragen goed invult. U moet dit formulier meebrengen wanneer u 

voor het onderzoek komt. Het niet meebrengen van het formulier zal vertraging van het onderzoek 

veroorzaken. 

Heeft u: Nee Ja 

1. Een pacemaker of ICD? ☐ ☐ 

2. Aneurysmaclips in de schedel? ☐ ☐ 

3. Metaalfragmenten ergens in uw lichaam? ☐ ☐ 

4. Een neurostimulator? ☐ ☐ 

5. Een insulinepomp?  
6. Zo ja, dan kunt u deze zelf afkoppelen? 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

7. Binnenoorimplantaten? ☐ ☐ 

8. Een hartklepprothese? ☐ ☐ 

9. Minder dan 1 jaar geleden een hartoperatie gehad? ☐ ☐ 

10. Minder dan 1 jaar geleden een gewrichtsprothese 
gekregen? 

☐ ☐ 

11. Minder dan 3 maanden geleden een operatie 
ondergaan? 

☐ ☐ 

12. Een prothese van een ledemaat? ☐ ☐ 

13. Een klickprothese met magneten? ☐ ☐ 

14. Last van claustrofobie? ☐ ☐ 

15. Chronische bronchitis, astma of longemfyseem en 

gebruikt u inhalatie medicijnen? 
☐ ☐ 

16. Een Continue Glucose Measurement meter en/of Flash 
Glucose Monitoring? Zo ja, dan moet deze voor het 
onderzoek verwijderd worden. 

☐ ☐ 

 

Bent u: 

 

Nee 

 

Ja 

17. (oud) Metaalbewerker? Of bestaat er een kans op 
metaalsplinters in de oogkas? 

☐ ☐ 

18. Overgevoelig voor bepaalde medicijnen? 
Zoja, welke? 

 

☐ ☐ 

19. Slechthorend of extra gevoelig aan het gehoor?  
Zo ja, zeg dit dan voor het onderzoek begint tegen de 
laborant. 

 
 

☐ ☐ 

20. Wat is uw lengte?  cm 

21. Wat is uw gewicht?  kg 

 

In te vullen door vrouwen: 

 

Nee 

 

Ja 

22. Heeft u een koperspiraaltje? 
Een Mirena spiraaltje is géén koperspiraaltje 

☐ ☐ 
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23. Bent u mogelijk zwanger? ☐ ☐ 

24. Geeft u borstvoeding? ☐ ☐ 

Zoja, u kunt van tevoren kolven zodat de baby 24 uur na het onderzoek gekolfde melk kan drinken. 

Als er contrastmiddel is toegediend tijdens het onderzoek, moet u 24 uur na het onderzoek uw melk 

kolven en de borstvoeding weggooien. 

Ga verder op de volgende pagina 

 

Heeft u op één van de bovenstaande vragen ‘ja’ geantwoord? Neem dan contact op met de 
afdeling Radiologie (076) 595 10 86. 

 

 

U moet dit formulier meebrengen wanneer u voor het onderzoek komt. Het niet meebrengen van het 

formulier zal vertraging van het onderzoek veroorzaken. 

☐  Ik heb bovenstaande vragenlijst begrepen en naar beste weten ingevuld. 

 

Naam 
 
 
 

 

Datum Handtekening 

   

   
 


