NMR
Nucleaire Magnetische
Resonantie toestel
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HET ONDERZOEK
NMR
= zeer krachtige magneet waarin radiogolven gestuurd worden.

Verloop





Je kleedt je om in de cabine en laat horloge, juwelen,
beha, hoorapparaat, tandprothese, gsm, … in de
cabine.
Je gaat liggen op de onderzoekstafel en krijgt een
koptelefoon en een bel.
De onderzoekstafel wordt in de tunnel gereden en de
meting gaat van start. Het is belangrijk om tijdens de
meting stil te blijven liggen.
De arts en de verpleegkundige zitten tijdens het
onderzoek achter een raam.

Indien nodig krijg je vóór het onderzoek een spuit met contrastvloeistof.
Als het onderzoek afgelopen is, mag je je terug aankleden en naar het secretariaat gaan.

Belangrijk te melden vóór het onderzoek
















operatie in onderzoeksgebied
metalen clip of stent
neurostimulator
prothese of osteosynthese
pacemaker of defibrillator
hartkleppen-hartchirurgie
binnenoorimplantaat
uitwendig hoorapparaat
tatoeage-piercing
permanente make-up
penisimplantaten-blaasstimulator
deep brain stimulation
zwangerschap
allergie
magnetische tandimplantaten

Duur
15 tot 30 minuten.
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Administratie
De rekening wordt opgestuurd. Indien nodig bekom je op het secretariaat een
aanwezigheidsattest.

Resultaat


Onderzoek aangevraagd door specialist JYZ:
De specialist van het JYZ krijgt het resultaat elektronisch. Na het onderzoek kan je
teruggaan naar de specialist voor de diagnose.



Onderzoek aangevraagd door huisarts of specialist niet van het JYZ:
Na het onderzoek wacht je in de wachtzaal. Je ontvangt de beelden op een cd-rom
voor je arts. De radioloog bestudeert de beelden en maakt hiervan een verslag dat
naar de verwijzende arts opgestuurd wordt.

Na telefonische afspraak
Een onderzoek is enkel mogelijk via een aanvraagformulier van je huisarts of specialist.
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