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In overleg met uw behandelend arts
heeft u besloten om een MRI scan
van de borsten te laten maken op
de afdeling Radiologie. Deze folder
beschrijft de gang van zaken bij
het onderzoek zoals het meestal
verloopt. Het kan echter zijn dat de
arts een iets andere methode kiest
en het onderzoek dus iets afwijkt
van wat hier beschreven staat.
Algemeen
Bij dit onderzoek maken we gebruik van een zeer sterk magnetisch veld
en radiogolven. Hierdoor komen in het lichaam signalen vrij die worden
opgevangen en omgezet in een MRI-beeld. Tijdens het maken van de foto’s
hoort u een sterk kloppend en/of brommend geluid.
Afspraak
Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken op één van de
afdelingen Radiologie. Wilt u bij verhindering voor deze afspraak ons dit
zo spoedig mogelijk melden? (zie voor telefoonnummers bij ‘Tot slot’).
Voorbereiding
Voor een MRI scan is geen speciale voorbereiding nodig. Wel geldt dat
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alle metalen of magnetische voorwerpen in verband met het magnetische
veld buiten de onderzoeksruimte moeten blijven. Dit geldt bijvoorbeeld
voor bank/giropasjes, creditcards, horloges, munten, gebitsprotheses,
sleutels, sieraden, gehoorapparaat, haarspelden e.d. We adviseren u dan
ook dringend deze waardevolle bezittingen thuis te laten. Bovendien is
het handig om zo weinig mogelijk kleding met metaal zoals knopen, ritsen
e.d. te dragen. Tenslotte is het dragen van make-up niet toegestaan omdat
sommige make-up’s metalen deeltjes bevatten. Verder moet u (als dat
mogelijk is) een strak elastisch T-shirt meenemen dat u dan tijdens het
onderzoek draagt.
Melden
De dag van onderzoek meldt u zich ongeveer tien minuten vóór de
afgesproken tijd aan de balie van balie van één van de afdelingen
Radiologie. Vandaar uit verwijzen we u door naar de wachtruimte van de
MRI. Zodra u aan de beurt bent, roept de laborant u op. Als u te laat komt,
kan de afspraak helaas niet meer doorgaan. Neemt u in dat geval wel
contact op met de afdeling Radiologie zodat we een nieuwe afspraak met
u kunnen maken (zie voor telefoonnummers bij ‘Tot slot’).
Onderzoek
Nadat de laborant u uit de wachtkamer heeft geroepen, krijgt u een
kleedkamertje waar u de kleding en eventuele andere bezittingen kunt
achter laten. U kunt uw sokken, onderbroek en het strakke elastisch
T-shirt aanhouden (de bh moet uit!). Voordat de laborant u meeneemt in
de scanruimte, stelt hij/zij u nog een paar vragen.
Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel. We brengen een infuusnaaldje
in een ader in de arm waardoor we later contrastvloeistof inspuiten.
Vervolgens moet u op de buik draaien en komt u, met uw borsten naar
beneden hangend, in een houder te liggen. Uw voorhooft steunt op
een kussentje. U krijgt een koptelefoon op om het sterk kloppend en/
of brommend geluid te dempen en een nood-/paniekbel in de hand voor
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eventuele noodgevallen. De laborant schuift deze tafel door in een soort
tunnel. Vanachter een glazen ruit bedient de laborant het MRI apparaat
en houdt hij/zij u in de gaten. Tussen de series opnamen door onderhoudt
hij/zij door middel van een microfoon/luidspreker contact.
Halverwege het onderzoek spuiten we via het eerder aangebrachte
infuusnaaldje contrastvloeistof in.
Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek is gemiddeld een half uur.
Nazorg
Na een MRI scan is geen nazorg nodig. We plakken de injectieplaats aan
het einde van het onderzoek af en controleren dit op eventueel nabloeden.
We raden u aan om ook zelf de prikplek te controleren op eventueel
nabloeden. Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis en kunt u
gewoon eten en drinken.
Uitslag van het onderzoek
De laborant verwerkt de verkregen beelden en stuurt deze door naar de
radioloog. De radioloog maakt een verslag van het onderzoek en stuurt
dit verslag naar uw behandelend arts. Dit neemt ongeveer vijf werkdagen
in beslag en u kunt dan ook vijf werkdagen na het onderzoek een afspraak
maken met uw behandelend arts over de uitslag.
Mogelijke risico’s en complicaties
- ! Pacemaker: door het zeer sterke magnetische veld kunnen we mensen
met een pacemaker niet onderzoeken (de pacemaker wordt dan
ontregeld).
- ! Zwangerschap: bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent,
neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Uw behandelend
arts kan overwegen een ander onderzoek te doen.
- Bent u geopereerd en heeft u in uw lichaam metalen protheses,
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schroeven, clips e.d., meldt u dit dan vóór het onderzoek. We kunnen
dan nagaan of het onderzoek door kan gaan.
- Door het toedienen van de contrastvloeistof kan een blauwe plek op de
prikplaats ontstaan, maar deze verdwijnt vanzelf.
Datum van uw onderzoek
We verwachten u voor een MRI scan van de mammae (borsten) op de
afdeling Radiologie van
locatie Blaricum
locatie Hilversum
op

dag

om

uur.

Plattegronden

Ingang SEH Etage -1

Ingang
polikliniek
Etage -1

Afdeling
Radiologie
Afdeling
Radiologie
Etage -1

Hoofdingang
(begane grond)

Afdeling Radiologie locatie Blaricum
Etage -1
Ingang
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Ingang
polikliniek
Etage -1

Afdeling
Radiologie

Ingang

Afdeling Radiologie locatie Hilversum
Begane grond, routenummer 52
Tot slot
Heeft u voorafgaand aan de MRI scan van de mammae nog vragen, dan
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw behandelend arts of
met één van de afdelingen Radiologie, zowel locatie Blaricum als locatie
Hilversum, T 088 753 15 00.
Tijdens het onderzoek kunt u te allen tijden vragen stellen aan de
laborant.
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