
Onderzoek
& uitslagen

Je kind krijgt een MRI-scan.
Het onderzoek duurt 30-90 minuten.

Van tevoren
• Je vult twee vragenlijsten in, één over je kind en één over jezelf.
• Je kind kan vooraf met de medisch pedagogisch zorgverlener 

oefenen in de oefen-MRI.
• Je kind mag tijdens de scan geen sieraden, make-up of  

kleren met metaal erin dragen.
• Zelf mag je ook geen metaal in de MRI-ruimte dragen.

Hoe gaat het onderzoek?

De scan
• De laborant legt uit wat er gaat 

gebeuren. Je mag bij je kind blijven.
• Je kind gaat op een smalle tafel liggen.  

De tafel schuift langzaam door  
de opening van de MRI-scan.

• Het is belangrijk dat je kind goed stil 
ligt. Bij jonge baby’s helpen we zo 
nodig daarbij met een vacuümmatras.

• De MRI maakt een hard tikkend geluid. 
Daarom krijgen je kind en jij oordopjes 
en een koptelefoon. 

MRI-scan



• Vaak dienen we via de VIT, lijn of 
infuus contrastvloeistof toe.

• Je kind krijgt ook een knopje in je 
hand. Daar kan je kind je  
op drukken als er iets is.

• Tijdens de MRI kan je kind  
naar een filmpje kijken.

• De laboranten zitten in de 
bedieningsruimte en kunnen  
jullie zien en horen.

Na afloop
Als de foto’s klaar zijn, mogen jullie naar je kamer of naar huis. 
 

Praktische informatie

Je kind voorbereiden en begeleiden
Onze medisch pedagogische zorgverleners kunnen je helpen bij 
het voorbereiden en begeleiden van je kind. Zij zijn te bereiken via 
medischpedagogischezorg@prinsesmaximacentrum.nl.

Afspraak verzetten
Kun je onverwacht niet op de afgesproken dag, geef dit dan zo snel 
mogelijk aan ons planbureau door via telefoonnummer 088-972 76 50. 
Dan kunnen wij een ander kind inplannen.

Waar moet je zijn?
Het onderzoek is op de afdeling radiologie. Vanaf de receptie loop je 
de lange gang naar links in, dan zie je de afdeling rechts. Kom je uit de 
parkeergarage, dan zie je de afdeling links, vlak voor de centrale hal.



Vragen
Heb je vragen over het onderzoek, neem dan gerust contact met ons 
planbureau via telefoonnummer 088-972 76 50.


