
Je krijgt een MRI onder narcose. Narcose wil zeggen dat je gaat 

‘slapen’ met behulp van medicijnen. Je kunt dan goed stil liggen 

tijdens het onderzoek. De dokter die je onder narcose brengt, is 

een slaapdokter.

MRI onder narcose, hoe werkt dat...

informatiekaart SondeVan tevoren
• Jij en je ouder hebben een (telefonisch) 

gesprek met een slaapdokter of 
verpleegkundige.

• Je hoort tot wanneer je mag eten  
en drinken.

• Je mag kiezen of je onder narcose  
wilt met een kapje of een infuus.

• Kapje: Je krijgt een kapje over je 
neus en mond. Door het kapje komt 
slaaplucht. Hierdoor val je in slaap. 
 

• Infuus: Je krijgt een slaapmiddel  
via een infuus, je VIT of je lijn.  
Hierdoor val je in slaap. 

• Je mag geen sieraden, make-up  
en nagellak dragen. Trek kleren  
zonder metaal aan die lekker zitten.

• Je vult met je ouder een vragenlijst in. 
• Je krijgt een bandje om je pols. Hierop 

staan je naam, geboortedatum en de 
afdeling waar je bent opgenomen. 
 



Hoe gaat de narcose?
• De slaapdokter haalt jou en je ouder 

op en stelt nog wat vragen. 
• Je kunt een filmpje kiezen om naar 

te kijken als je in slaap valt. Je ouder 
mag mee in de MRI-ruimte.  

• Je gaat op je rug op een smalle tafel 
liggen. De MRI maakt een geluid  
dat lijkt op een trein. 

• Om je vinger of teen krijg je een 
plakker met een rood lichtje. Dit is 
een saturatiemeter. Daarop kan de 
slaapdokter zien hoeveel zuurstof 
er in je bloed zit. Dan brengt de 
slaapdokter je in slaap.

 
Na afloop
• De slaapdokter rijdt je in je bed naar 

de uitslaapkamer. Daar kun je rustig 
wakker worden. Je ouder zit bij je. 

• Er zijn soms nog meer kinderen met 
hun ouder.

• De verpleegkundige komt regelmatig 
kijken hoe het met je gaat. 

• De saturatiemeter zit er nog en gaat 
eraf als je weer goed wakker bent.

• De slaapdokter of de verpleegkundige 
vertelt wanneer je terug mag naar je 
kamer.

Heb je vragen? 
Stel ze gerust!
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