Foetale MRI

informatiebrochure

Opname op VE 70 (route 700)
___ /____/____ om _______u.

MRI gaat door om _______u.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet
om contact op te nemen met uw arts of
met onze afdeling: VE 70: 050 45 30 70
MIC: 050 45 27 99

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge

Wat is foetale MRI?
Foetale MRI wordt gebruikt voor prenatale
diagnose.
MRI (Magnetic Resonance Imaging) maakt
gebruik van magnetische golven. Doordat
er beelden gemaakt worden vanuit
verschillende
hoeken,
kan
een
gedetailleerd beeld gevormd worden van
uw baby. Deze vorm van prenatale
diagnose
zorgt
voor
een
grotere
diagnostische nauwkeurigheid dan de
standaard echografie in de zwangerschap.
Aangezien er geen gebruik gemaakt wordt
van straling, is dit onderzoek niet
schadelijk voor uw baby.
Voor het onderzoek is het belangrijk dat
de baby niet te veel beweegt. U drinkt
best geen cafeïnehoudende of gesuikerde
dranken op de dag van het onderzoek.
U krijgt een half uur voor het onderzoek
een comprimé van 1 mg Flunitrazepam®.
Deze medicatie zal ervoor zorgen dat uw
baby rustig is tijdens de foetale MRI.

Praktische informatie

Praktische informatie

U meldt zich, anderhalf uur vóór het
onderzoek, aan op VE 70 (route 700).

U mag gedurende het onderzoek
vergezeld worden door een begeleider.

U brengt uw wit ziekenhuiskaartje en
de verwijsbrief van uw arts mee.
Indien u nog geen ziekenhuiskaartje
hebt, kunt u deze bij de opnamedienst
op het gelijkvloers verkrijgen.

Voor en na de MRI kunnen de
harttonen van de baby gemonitord
worden. De arts zal bepalen of deze
monitoring nodig is.

Indien u een ziekteattest nodig hebt of
indien u andere formulieren hebt die
moeten ingevuld worden door een
arts, geeft u deze best af bij opname.

Tijdens het onderzoek krijgt u een
hoofdtelefoon met muziek. Indien u
last hebt van claustrofobie, meldt u dit
best aan de verpleegkundige van
radiologie.

Door het magnetische veld van de MRI
moeten metalen voorwerpen zoals
juwelen,
horloges,
sleutels,
haarspelden, … verwijderd worden.
Andere voorwerpen zoals bv. GSM’s,
MP3-spelers en creditcards kunnen
aangetast
worden
door
het
magnetische veld. Indien u een
inwendige defibrillator of pacemaker
hebt, dient u dit te vermelden aan uw
arts. In dit geval kan een foetale MRI
niet doorgaan.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 à 45
minuten. Na het onderzoek moet u nog
minimum een uur op onze afdeling
blijven.
Door de inname van Flunitrazepam®
kunt u zich slaperig voelen. Het is
belangrijk dat u niet zelf met de wagen
rijdt.
De arts zal u meedelen wanneer u het
resultaat van de MRI kan verwachten.

