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Beste ouder(s)

Binnenkort zal uw kind een NMR ondergaan in het 
Sint-Andriesziekenhuis. Aan de hand van deze folder 
willen wij u graag informeren over het onderzoek en 
een antwoord bieden op de vragen die u zich eventueel 
stelt. Indien u toch vragen heeft, kunt u deze gerust 
stellen aan de arts of de verpleegkundige.

Wat is een NMR
NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie) is een 
techniek om organen en weefsels zichtbaar te 
maken. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt 
van een magnetisch veld en radiogolven. Er 
worden signalen in het lichaam opgewekt  en 
opgevangen door een computer.  
De computer zet deze signalen om in beelden. 
Het onderzoek is niet pijnlijk.

Voorbereiding
Uw kind moet in principe niet nuchter zijn voor 
een NMR.

Maar vraag dit voor de zekerheid aan de 
behandelende dokter. Soms wordt daar een 
uitzondering op gemaakt en moet uw kind 
wel nuchter zijn.

Voor het onderzoek zal je ook een vragenlijst 
moeten invullen.

Je zal alle metalen voorwerpen achter moeten 
laten in de kleedcabine zoals : oorringen, 
horloge, munten, bankkaarten, sleutels, beha.

Je krijgt een ziekenhuishemd om aan te doen 
voor het onderzoek.

Wat moet u meebrengen?
• isi+ - kaart of kids ID
• eventueel favoriete dvd of cd van je kind

Inschrijving
Bij aankomst in het ziekenhuis dient u zich aan te 
melden aan de kiosk in de inkomhal. Daar volgt 
u de instructies op het scherm. Na de inschrijving 
mag je je aanmelden bij het secretariaat van 
radiologie (route 24)

Het onderzoek
Zodra je aan de beurt bent, word je naar de 
kleedkamer gebracht. Nadat je omgekleed 
bent, word je naar de ruimte gebracht waar het 
onderzoek plaats vindt.

Daar staat een apparaat dat lawaai maakt.

Tijdens het onderzoek wordt het geluid steeds 
harder. Daarom krijg je een koptelefoon op 
en kan je luisteren naar de muziek die je 
meebracht of kijken naar de film.

Tijdens het onderzoek moet je heel stil liggen.

Het bed schuift in het apparaat, dat aan de 
achterkant open is.

Na ongeveer een half uur is het onderzoek 
klaar en mag je naar huis.
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