
 
 

Afdeling Radiologie: 0413 - 401962 

 
KINDER screeningformulier  
   voor MRI-onderzoek 
     (voor kinderen t/m 12 jaar) 
 

 

 

Geachte ouder/verzorger, 

Wij verzoeken u, in verband met de veiligheid van uw kind, u als begeleider en onze medewerkers, 

onderstaande vragen te beantwoorden voordat u en uw kind de onderzoeksruimte binnen gaan. 

Allereerst vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden over uw kind. Vervolgens hebben wij nog een 

aantal vragen aan DE OUDER DIE HET KIND IN DE MRI-RUIMTE BEGELEIDEN GAAT. 

 

In verband met de correcte werking van het MRI apparaat is het van belang zo nauwkeurig mogelijk het 

gewicht van uw kind te weten. 

Gewicht:______________ kg 

 

Heeft uw kind eerder een MRI onderzoek gehad?  

Heeft uw kind toen problemen ervaren? Zo ja, beschrijf: 

 

 ja   nee 

 

Heeft uw kind last van engtevrees (claustrofobie)? 

 

 ja   nee 

 

Is uw kind ooit gewond geraakt door een metalen voorwerp  

zoals bijvoorbeeld metaalsplinters, scherven, kogels etc.? 

Zo ja, wanneer en in welk lichaamsdeel? 

 

 ja   nee 

 

Is uw kind ooit onder behandeling geweest voor verwondingen door 

metaalsplinters in het oog? 

Indien ja, een medewerker maakt voor u een afspraak voor een controle foto. 

In te vullen door medewerker radiologie:uitslag controle foto: contra-indicatie MRI? 

 ja   nee 

 

 

 ja   nee 
 
 
 
 
 

Datum:  …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Zie volgende bladzijde 

In te vullen door de afdeling radiologie: 

Klinisch / Poliklinisch 

Onderzoek:________________________________________________ 

Onderzoeksdatum + tijd:______________________________________ 

Gepland op: MRI 1 (3.0T) / MRI 2 (1.5T) 

Nagekeken door:____________________________________________
 

PATIËNTSTICKER 



Gelieve aan te geven of onderstaande voorwerpen zich in het lichaam van uw kind 
bevinden. 
  

Pacemaker Dit is een apparaat dat onder de huid ingebracht kan worden om het hartritme te ondersteunen. 

Zo ja, welk merk en in welk ziekenhuis? 

 

 ja   nee 

 

Onderhuidse defibrillator (ICD)  Dit is een apparaat dat onder de huid ingebracht kan worden en een 

elektrische schok aan het hart kan geven om het normale ritme te herstellen. 
Zo ja, welk merk en in welk ziekenhuis? 

 

 ja   nee 

 

Binnenoor implantaat Cochleair implantaat, een operatief ingebracht apparaatje in het oor. 

Zo ja, welk merk en in welk ziekenhuis? 

 

 ja   nee 

 

Kunsthartklep 

Zo ja, welk merk en in welk ziekenhuis? 

 

 ja   nee 

 

Stent of filters in de aderen  Een metalen of kunststof buisje dat in een vat of kanaal in het lichaam van 

een patiënt wordt geplaatst, bijvoorbeeld in een bloedvat, met het doel om dit kanaal open te houden. 

Zo ja, wanneer en in welk lichaamsdeel? 

 

 ja   nee 

 

Aneurysmaclips of coils in het hoofd   Dit zijn clips die bij operaties gebruikt worden. 

Zo ja, wanneer en in welk ziekenhuis? 

 

 ja   nee 

 

Metalen implantaties, zoals gewrichtsvervangingen, schroeven, materiaal om 

botbreuken mee te repareren, etc 

Zo ja, wanneer en in welk lichaamsdeel? 

 

 ja   nee 

 

Neurostimulator, geneesmiddelenpomp of glucose sensor? 

Zo ja, welk merk en in welk ziekenhuis? 

 Uitwendig, geen inwendige draden en tijdelijk te verwijderen. 

 Inwendig 

 

 ja   nee 

 

Ventrikel drain Een pompje voor de afvoer van hersenvocht.  ja   nee 

Kunstledenmaten of prothese met magneet in het lichaam 

(gebit, oog, tissue expander)? 

Zo ja, welk merk, in welk ziekenhuis en waar in lichaam geplaatst? 

 

 ja   nee 

Beugel/draadje achter de tanden  ja   nee 

Gehoorapparaat  ja   nee 

Port-a-Cath Een Port-a-Cath is een kleine injectiekamer, een soort dop die onder de huid wordt geplaatst. 

Hierdoor kunnen medicijnen ingespoten worden. 

Zo ja, welk merk en in welk ziekenhuis? 

 

 ja   nee 

 

 

 

PICC-lijn Een PICC-lijn is een lang, slank, klein, flexibel buisje dat wordt ingebracht in een ader, meestal in de 

bovenarm. 

 ja   nee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie volgende bladzijde 



 

Onderstaande vragen hebben betrekking op de ouder/verzorger die meegaat in de MRI-ruimte  
 

Naam van de ouder/verzorger die meegaat in de MRI-ruimte 

 

 

Geboortedatum van de ouder/verzorger die meegaat in de MRI-ruimte 

 

 

 
Gelieve aan te geven of onderstaande voorwerpen zich in het lichaam van de 
ouder/verzorger bevinden die meegaat in de MRI-ruimte. 
  

Pacemaker Dit is een apparaat dat onder de huid ingebracht kan worden om het hartritme te ondersteunen   ja   nee 

 

Onderhuidse defibrillator (ICD)  Dit is een apparaat dat onder de huid ingebracht kan worden en een 

elektrische schok aan het hart kan geven om het normale ritme te herstellen. 

 ja   nee 

 

Binnenoor implantaat Cochleair implantaat, een operatief ingebracht apparaatje in het oor.  ja   nee 

 

Kunsthartklep  ja   nee 

 

Stent of filters in de aderen Een metalen of kunststof buisje dat in een vat of kanaal in het lichaam van 

een patiënt wordt geplaatst, bijvoorbeeld in een bloedvat, met het doel om dit kanaal open te houden 

 ja   nee 

 

Aneurysmaclips in uw hoofd Dit zijn clips die bij operaties gebruikt worden. 

 

 ja   nee 

 

Neurostimulator, geneesmiddelenpomp of glucose sensor? 

Zo ja, welk merk en in welk ziekenhuis? 

 Uitwendig, geen inwendige draden en tijdelijk te verwijderen. 

 Inwendig 

 

 ja   nee 

 

Insulinepomp of andere geneesmiddelen pomp  
Indien  tijdelijk te verwijderen dan graag doen voor het MRI onderzoek 

 

 ja   nee 

Ventrikel drain Een pompje voor de afvoer van hersenvocht  ja   nee 

Kunstledematen  ja   nee 

Gehoorapparaat  ja   nee 

Bent u minder dan 6 weken geleden geopereerd? 
Zo ja, waaraan? 
 

 ja   nee 

Bent u ooit onder behandeling geweest voor verwondingen door metaalsplinters in 

het oog? 

 ja   nee 

Alleen voor vrouwen: Bent u zwanger of is het mogelijk dat u zwanger bent?  ja   nee 

  
Metalen voorwerpen zoals haarspelden, sieraden, gehoorapparaten, kunstgebitten,  
kunstledematen, horloges en creditkaarten en pinpassen mogen niet in de onderzoeksruimte 
worden meegenomen. Laat ze daarom zoveel mogelijk thuis a.u.b. 
 


