Neurologie

Combinatieafspraak HNP
Afspraken en uitleg MRI
Combinatie afspraak HNP
U bent door de (huis)arts verwezen naar de polikliniek Neurologie, omdat u klachten
heeft die doen denken aan een rughernia een zogenaamde Hernia Nucleus Pulposis
(HNP). Om dit nader vast te stellen is een lichamelijk onderzoek bij de neuroloog en een
aanvullend MRI-scan onderzoek van de rug noodzakelijk. Bijgevoegd treft u een folder
aan met informatie over dit MRI-scan onderzoek. Lees dit op uw gemak eens door. Wij
hebben beide onderzoeken voor u, op één dag gepland. U krijgt dan ook dezelfde dag
het onderzoek en de uitslag.
Polikliniek Neurologie

Locatie ……………………

Routenummer ………
……………. dag ……………….. datum ………………uur
De secretaresse van deze afdeling verwacht u en u meldt zich aan voor de afspraak. U
krijgt van haar aanvullende informatie over het verloop van uw afspraak in ons
ziekenhuis.
De neuroloog zal het lichamelijk onderzoek uitvoeren en vervolgens de aanvraag voor de
MRI-scan uitschrijven.
U wordt daarna doorgestuurd naar uw afspraak op de röntgenafdeling
Afdeling Radiologie

Locatie …………………..

Routenummer ………

………………………… uur

De medewerkers van de röntgenafdeling zullen u verder begeleiden tijdens uw verblijf op
deze afdeling. Nadat de MRI-scan gemaakt is worden de gegevens verwerkt en de
uitslag vastgelegd.
‘s Middags wordt u terugverwacht op het spreekuur bij de neuroloog om de uitslagen en
het verdere behandelplan te bespreken. Deze afspraak staat gepland
Polikliniek Neurologie

Locatie …………………

Routenummer ………

………………………… uur
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Duur van uw bezoek
Wij proberen binnen 3 à 3.5 uur het hele traject af te ronden.
Vragen / verhindering
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of bent u door omstandigheden
verhinderd, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van:
Polikliniek Neurologie

Locatie …………………….

Routenummer ………
(077) 320 68 29

Uitleg MRI onderzoek
Uw behandelend arts heeft voor u een MRI-onderzoek aangevraagd. Dit is een methode
om (met behulp van een magnetisch veld en een computer) opnamen te maken van uw
lichaam. Deze opnamen bevatten unieke informatie en kunnen uw arts helpen bij het
behandelen van uw klachten.
Het onderzoek
In de onderzoeksruimte dient u plaats te nemen op een smal bed dat vervolgens in een
tunnel wordt geschoven. Deze tunnel is aan hoofd en voeteneinde open. Hoewel u
tijdens het onderzoek alleen in de onderzoeksruimte bent, heeft de laborant(e) contact
met u via het raam en de intercom.
Tijdens het maken van de foto's hoort u een hard tikkend geluid. Het is van uiterst groot
belang dat u tijdens deze opnamen stil blijft liggen.
Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek is vooraf niet goed aan te geven, omdat de radioloog aan
hand van de verkregen opnamen moet bepalen of nader onderzoek of eventueel een
injectie met een contrastmiddel nodig is. In het algemeen zal het onderzoek niet meer
dan een uur in beslag nemen.

Voorbereiding
U hoeft van te voren geen bijzondere voorbereidingen te volgen en mag eventuele
medicijnen normaal blijven innemen. Wel raden wij u aan matig te zijn met eten en
drinken, daar u geruime tijd stil moet kunnen liggen. Daar de aanwezigheid van metalen
en magnetische voorwerpen in de onderzoeksruimte absoluut verboden is, raden wij u
aan alle niet noodzakelijke voorwerpen als sieraden, sleutels, zakmessen, maar ook
bankpasjes en creditkaarten thuis te laten. Voor het onderzoek krijgt u van de laborante
een trainingspak. Hemd, onderbroek en kousen kunt u aanhouden. Om het omkleden te
bespoedigen zijn gemakkelijke kleding en schoenen aan te raden. Eigen kleding en
persoonlijke voorwerpen kunnen namelijk de beeldvorming in de onderzoeksruimte
verstoren. Voor het onderzoek zal de laborante u dan ook controleren op de
aanwezigheid van metaal.
Het gebruik van make-up, permanente eye-liner, tatoeages, mascara, haarlak etc. kan
aanleiding geven tot huidbeschadiging en slechte beeldkwaliteit, en is daarom niet
toegestaan.
Tevens moet u aan uw arts melden indien u weet dat u ergens in het lichaam
metaalsplinters heeft. De arts kan dan beoordelen of dit van invloed op het onderzoek is.
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Als u ooit metaalsplinters in uw ogen heeft gehad ook al zijn deze in het verleden
verwijderd, dan dient u zich 15 minuten voor het onderzoek te melden en dit door te
geven aan de balie medewerkers, zodat wij een en ander kunnen controleren.
Om schade aan uzelf en apparatuur te voorkomen en de verkregen beelden niet te
beïnvloeden, is het niet toegestaan zonder overleg de volgende zaken in de
onderzoeksruimte te hebben: zie volgende pagina.
 Prothese: Gebitsprothese, bril, gehoorapparaat.
 Pleisters: Medicatiepleisters, hormoonpleisters.
 Sieraden: horloge, ketting, armband, ringen, oorbellen, piercings, haarspelden.
 Portemonnee: Munten, bank- en giropasjes, creditcard, sleutels.
 Kleding: Metalen knopen, riem, BH-sluiting, BH-beugel, schoenen met metaal,
metalen rits.
 Make-up: Mascara, tattoo eyeliner, haarlak en overige make-up.
 Overige: Pennen, potloden, zakmes, veiligheidsspelden en overige metalen
voorwerpen
Waardevolle bezittingen
Wij adviseren u sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten.
Indien u van uw arts een aanvraagbriefje (groen/geel of roze/paars formuliertje)heeft
ontvangen, dan dient u dit mee te nemen als u voor onderzoek komt.
Verhinderd?
Als u verhinderd bent, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk laten weten? Een andere
patiënt kan uw plaats innemen en u kunt een nieuwe afspraak maken.
Zwangerschap
In sommige gevallen kan zwangerschap een indicatie zijn om het onderzoek niet uit te
voeren daarom dient u indien u (misschien) zwanger bent dit vooraf telefonisch aan de
röntgenafdeling te melden.
Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek hoeft u geen bijzonder maatregelen te nemen, tenzij
anders met u wordt afgesproken.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Poli Neurologie
Locatie Venlo

routenummer 53

 (077) 320 68 29

Locatie Venray

routenummer 22

 (0478) 52 25 88

Vragen
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over de MRI dan kunt u contact
opnemen met
Afdeling Radiologie
Locatie Venlo
routenummer

 (077) 320 68 40

Locatie Venray

 (0478) 52 24 53

routenummer 10
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VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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