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Informatiebrochure voor de patiënte
Fœtale magnetische beeldresonantie

U moet een MRI onderzoek ondergan in het UVC Brugmann. Dit document legt uit
wat het onderzoek inhoudt. Wij hopen dat U het nuttig vindt.
Wat is fœtale magnetische beeldresonantie?
Fœtale MRI is een manier om uw baby te onderzoeken zonder X-stralen. Tijdens het
onderzoek worden radiogolven van korte duur geproduceerd in een magnetisch veld.
De opgevangen signalen van uw lichaam worden verwerkt door een computer om
beelden te maken van hoge kwaliteit. Dankzij die beelden kunnen wij de structuur van
de organen van uw baby evalueren.
Waarom heb ik dit onderzoek nodig?
Uw arts heeft U doorgestuurd voor een foetaal MRI onderzoek omdat het hier gaat
om een gedetailleerd en duidelijk onderzoek. Het zal uw dokter helpen om een
diagnose te stellen bij uw baby indien er een probleem werd waargenomen tijdens de
echografie of anderzijds om u gerust te stellen door een probleem bij uw baby uit te
sluiten.
Zelfs indien uw MRI onderzoek normaal is bestaat er toch nog altijd de kans dat uw
baby een probleem heeft dat niet gediagnosticeerd kan worden door dit onderzoek.
Waar moet ik rekening mee houden voor het onderzoek?
Het onderzoek heeft plaats in het MRI departement van het Brugmannziekenhuis. U
moet uw afspraak rspecteren en op tijd komen. Indien U te laat bent, bestaat de kans
dat uw afspraak verplaatst wordt omdat er andere patiënten zijn. U mag niet eten
noch drinken 30 minuten voor het onderzoek. Gelieve dranken met caféine of
bruisdranken te vermijden, want deze doen de baby fel bewegen. Ongeveer 30
minuten voor het onderzoek vragen we soms om 0.5 mg flunitrazépam (Rohypnol®)
te nemen, dit geneesmiddel zal de bewegingen van uw baby verminderen zodat het
MRI onderzoek vlugger zal verlopen maar eveneens duidelijkere beelden zal geven
zodat een betere diagnose gesteld kan worden. Er werden geen schadelijke effecten
van dit geneesmiddel op de baby’s of moeders vastgesteld in de studies. U moet
eveneens naar het toilet gaan 45 minuten voor het onderzoek.
Is er een voorbereiding voor het onderzoek ?
Er is geen enkele speciale voorbereiding voor het merendeel van de MRI
onderzoeken. De technieker zal u vragen om uw kleren uit te trekken behalve uw
ondergoed zodat hij kan zien dat u geen enkel metaal draagt (dit kan eveneens heel
warm worden in de magneet). U zal een kleed moeten aantrekken. U en elke persoon
die U vergezelt zal gevraagd worden om elk magnetisch object of dat metalen bevat
zoals muntstukken, sleutels, horloges, juwelen, kredietkaarten en kunstgebitten in
een daartoe bestemde kast moeten leggen. Er zal eveneens gevraagd worden om uw
eventuele piercings uit te doen.

Zijn er risico’s verbonden ?
Het MRI onderzoek is één van de duidelijkste diagnose onderzoeken. Toch zijn er
enkele patiënten die dit onderzoek niet kunnen doen omdat het toestel werkt zoals
een magneet.
Personen voor wie het onderzoek verboden is :
• U hebt een hartstimulator of een metalen hartklep
• U hebt chirurgische nietjes in uw hoofd
• U hebt schade van oogpenetratie (zelfs lang geleden) door metaalfragmenten
• U hebt enkele implantaten, oorimplantaten inbegrepen
• U hebt enkele chirurgische ingrepen ondergaan tijdens de laatste 3 maanden
• U hebt een heupprothese
Indien één van bovenvermelde gevallen op U van toepassing is, gelieve de
verwijzende arts op voorhand hierover te informeren want uw afspraak kan nuttig zijn
voor een andere persoon.
Zijn er neveneffecten ?
Momenteel is er geen enkel neveneffect. U mag direkt na het onderzoek het
ziekenhuis verlaten. Elke patiënte wordt uitvoerig nagekeken voor het onderzoek.
Een personeelslid legt de procedure uit en beantwoordt al uw vragen.
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd ?
Het onderzoek, dat 10 à 45 minuten duurt, wordt uitgevoerd in de meest comfortabele
houding voor U. De duur van het onderzoek hangt voornamelijk af van de
beweeglijkheid van uw baby. Tijdens het onderzoek bevindt uw lichaam zich volledig
in een open tunnel (zie figuur) maar U houdt contact met het medisch personeel door
middel van een intercom. U wordt eveneens gevolgd via videosysteem. Op elk
moment kan U op een alarmtoets drukken wanneer U zich niet goed voelt. Bedankt
om te verwittigen indien U claustrofobie hebt. Het is zeer belangrijk dat U
onbeweeglijk blijft liggen aangezien de minste beweging onduidelijke beelden kan
geven. Soms moet U, op aanvraag, uw adem inhouden gedurende 10 seconden.
Tijdens het onderzoek zal U harde geluiden horen, daarom zal U oortjes krijgen (met
muziek eventueel). U hoeft zich niet ongerust te maken voor uw baby wegens die
geluiden noch voor de warmte.

Het geluid voor uw baby wordt sterk verminderd door het amniovocht en de
verandering van temperatuur van uw lichaam heeft geen enkele invloed op uw baby.
Het merendeel van de zwangere vrouwen heeft geen enkel probleem tijdens het
onderzoek, alhoewel 30 minuten onbeweeglijk blijven liggen niet aangenaam is.
Sommige vrouwen vinden de hoge temperatuur, het geluidsniveau en de aanbevolen
ademhalingsoefening vervelend. Anderen waren ongerust voor hun gezondheid of die
van hun baby, vooral indien de baby veel beweegt wat een normale reactie is en
geen enkel kwaad veroorzaakt aan de baby. Wij raden U aan om met uw partner te
komen of met een andere persoon. U moet er eveneens rekening mee houden dat U
niet mag rijden enkele uren na het onderzoek, als U het geneesmiddel moet nemen
om uw baby te kalmeren want dit heeft een slaapeffect.
Wanneer krijg ik mijn resultaten ?
De radioloog specialist van de fœtale MRI, aanwezig tijdens uw onderzoek, zal U iets
zeggen op het einde van het onderzoek om U gerust te stellen indien nodig. De
definitieve resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar na analyse van de
gegevens (dikwijls honderden beelden) enkele dagen na het onderzoek. Deze zullen
meegedeeld worden aan uw arts behalve indien anders overeengekomen.

Hoe ons contacteren?
Indien U vragen hebt, aarzel dan niet om contact te nemen met het medisch
personeel of de dokter die het onderzoek uitvoert. U kan op elk moment telefonisch
contact nemen met het departement radiologie van het UVC Brugmann op volgend
nummer: 02/477 3781. Voor meer informatie, zie website :http://www.chubrugmann.be/fr/people/contact.asp?CatID=26
De plattegrond van het Brugmannziekenhuis bevindt zich in bijlage.
Wij doen al het mogelijke om het onderzoek zo aangenaam mogelijk te maken.
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