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Algemeen 
De afkorting MRI staat voor het Engelse begrip "Magnetic Resonance 
Imaging". Het is een methode waarmee beelden van het inwendige van 
de mens kunnen worden gemaakt. Met een sterk magneetveld en 
radiogolven worden er in het lichaam radiosignalen opgewekt. Deze 
signalen worden door een antenne opgevangen, en met behulp van 
een computer verwerkt tot foto’s van dwarsdoorsneden van het 
lichaam. In het Donders Institute wordt voornamelijk een variant van 
deze techniek, fMRI (f=functioneel) toegepast. Hiermee kan naast de 
hersenstructuur ook de hersenactiviteit zichtbaar worden gemaakt. 
 
Voorbereiding 
Metalen voorwerpen kunnen door het sterke magneetveld van de MRI worden aangetrokken en/of de 
meting verstoren. Ook bestaat er een kleine kans dat metalen voorwerpen kunnen opwarmen. 
Daarom dient met het volgende rekening worden gehouden: 

- Kleding voor het bovenlichaam mag geen metalen delen bevatten (ritsen, knopen, haakjes). 
Dit geldt ook voor (beugel) beha’s.  

- Sieraden, piercings, haarspelden, brillen etc. met metalen delen moet u uit of af doen. Omdat 
mascara soms ijzerdeeltjes bevat wordt u verzocht dit niet te gebruiken. 

- Munten, sleutels, aanstekers, mobiele telefoons, zakmessen, manchetknopen etc. dient u in 
bewaring te geven. Dit geldt ook voor bankpasjes, creditcards en chipkaarten maar dat is om 
te voorkomen dat de informatie op de magneetstrip wordt gewist. 

 
Het onderzoek 
Nadat de onderzoeker u heeft geinformeerd over het experiment gaat u de afgeschermde kamer 
binnen. U neemt plaats op de beweegbare tafel van de scanner. Ga zo gemakkelijk mogelijk liggen; 
het onderzoek duurt per slot van rekening enige tijd. Tijdens het meten maakt de scanner harde 
kloppende en ratelende geluiden. Het dragen van gehoorbescherming in de vorm van een 
hoofdtelefoon of oordopjes is dan ook verplicht. Vervolgens wordt een frame (= de antenne) over uw 
hoofd geplaatst. Omdat het is belangrijk is dat u tijdens de metingen zo stil mogelijk blijft liggen wordt 
uw hoofd met behulp van kussentjes enigszins vastgelegd. Tot slot krijgt u een alarm-balletje in uw 
hand. In noodgevallen kunt u hiermee de onderzoeker waarschuwen het experiment te stoppen. 
Tijdens de metingen is de deur van de MRI-ruimte dicht, maar niet op slot. Een experiment bestaat uit 
meerdere opnamen. De kortste meting duurt zo’n 10 seconden, de langste zo’n veertig minuten. In 
totaal duurt een sessie in de scanner één tot twee uur. Via de intercom houdt de onderzoeker u op de 
hoogte van het verloop van het onderzoek. Soms worden tijdens het onderzoek, voor strikt 
wetenschappelijke doeleinden, video- en/of audio opnames gemaakt. De onderzoeker zal u hierover 
altijd ruim voor deelname informeren. 
 
Aanvullende informatie 
Alle onderzoeken en dus ook alle onderzoeksmethoden zijn van verwaarloosbaar risico en minimale 
last. Ook krijgt u op geen enkele manier stoffen toegediend. U kunt NIET deelnemen aan een MRI-
experiment als één van de volgende zaken van toepassing zijn: 
 

 Zich in uw bovenlichaam metalen niet verwijderbare voorwerpen bevinden, zoals: plaatjes, 

schroeven, klemmen, protheses, metaalsplinters, piercings of medische pleisters.  

 

 Tandvullingen, kronen, een corrigerend metalen draadje achter uw tanden, tatoeages 

en een anticonceptie spiraaltje zijn wel toegestaan. De onderzoeker zal u aanvullend 

informeren 

 

 Kleding voor het bovenlichaam wat metalen onderdelen bevat, zoals ritsen, knopen, haakjes, 

metaalgaren (LUREX) .Dit geldt ook voor (beugel) beha’s.  

 

 U hebt een actief implantaat, een pacemaker, neurostimulator, insulinepompje en/of 
gehoorbeenprothese 
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U wordt vriendelijk verzocht ruim voorafgaand aan het experiment contact op te nemen met de 
onderzoeker indien één van onderstaande zaken van toepassing is. 

 U bent ooit aan uw brein geopereerd 

 U hebt last van epilepsie 

 U hebt last van claustrofobie 

 U bent zwanger of u denkt dat te zijn. 

 U bent jonger dan 16 jaar. 

 

 


