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MRI onderzoek met melatonine bij kinderen 

Kinderafdeling 2G, route 2.4
Telefoonnummer (050) 524 6900

Algemeen

•  Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje, het pasje van 
uw kind en een geldig identiteitsbewijs mee.

•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 
afdeling Radiologie. 

Inleiding

Binnenkort komt u met uw kind naar het Martini Ziekenhuis voor een MRI onder-
zoek. In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt en hoe u uw kind hierop 
voor kunt bereiden. Verderop in deze folder vindt u nog een website met extra 
informatie. 

Wat is een MRI onderzoek

Een MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een onderzoek waarbij er een se-
rie afbeeldingen van het lichaam gemaakt worden. Deze afbeeldingen worden 
gemaakt doormiddel van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Het sterke 
magneetveld en de radiogolven zijn niet schadelijk voor het menselijk lichaam en 
niet pijnlijk. Er worden geen röntgenstralen gebruikt. Wel maakt de MR scanner 
veel lawaai, een luid geklop. Hiervoor krijgt uw kind een koptelefoon op.   

Verderop in deze folder vindt u een website met enkele geluidsfragmenten en 
een video over de voorbereidingen en het MRI onderzoek. Hoewel deze video in 
een ander ziekenhuis is opgenomen, is de procedure vergelijkbaar met hoe die in 
het Martini Ziekenhuis verloopt.  
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4   Martini Ziekenhuis

Melatonine

Het is heel belangrijk dat uw kind gedurende het onderzoek stil ligt, omdat 
anders de opnamen mislukken. Omdat uw kind nog erg jong is, kan het waar-
schijnlijk moeilijk stil liggen. Daarom krijgt uw kind een slaaptabletje melatonine, 
eventueel vermalen door wat vla of drinken. Melatonine is een veilig medicijn dat 
bestaat uit een lichaamseigen stof waar uw kind wat vermoeider van zal worden. 
Uiteindelijk zal uw kind in slaap vallen. Op deze manier kan de laborant kwalita-
tief goede afbeeldingen maken.

Contrastvloeistof

Soms is het bij een MRI onderzoek nodig om een contrastmiddel te gebruiken. 
Dit wordt bepaald door de behandeld arts en de radioloog. De contrastvloeistof 
zorgt ervoor dat verschillen tussen weefsels op een MRI onderzoek beter te zien 
zijn. Om contrastvloeistof toe te dienen krijgt uw kind een infuus in de arm op de 
kinderafdeling 2G (verpleegafdeling). Tijdens het onderzoek spuit de laborant via 
de infuusslang de contrastvloeistof in. Uw kind merkt hier meestal niets van, maar 
het is mogelijk dat uw kind een koud gevoel in de arm of een vreemde smaak in 
de mond krijgt. Ook kan uw kind het gevoel krijgen dat hij/zij in de broek plast. 
Deze gevoelens verdwijnen meestal na enkele seconden.

In zeldzame gevallen ontstaan door het contrastmiddel onschuldige bijwerkin-
gen zoals waterige ontlasting, darmkrampen, misselijkheid en braken. Dit gaat 
vanzelf over.

Voorbereiding thuis

Omdat het MRI apparaat een grote magneet is, mogen er geen metalen materi-
alen mee de onderzoekskamer in. Uw kind mag de kleren gewoon aanhouden, 
maar let er op dat er geen    (druk)knoopjes of ritsen in bijvoorbeeld een broek of 
trui zitten. Ook moeten zowel bij u kind als bij u alle sieraden, zoals armbanden, 
kettingen, oorbellen, eventueel piercings, en zelfs haarlak, nagellak  en oogscha-
duw af. Let er tevens op dat u pasjes met een chip of magneetstrip, mobiele te-
lefoons of een horloge buiten de onderzoeksruimte laat.  Uw kind mag normaal 
eten en drinken en eventuele medicijnen innemen zoals gebruikelijk.
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Om uw kind zo rustig mogelijk te laten slapen, raden wij aan hier van te voren 
al rekening mee te houden. Dit kunt u doen door uw kind op de ochtend voor 
het onderzoek niet te laten slapen. Daarnaast kunt u uw kind de avond ervoor 
bijvoorbeeld één a twee uur later in bed leggen en er ’s morgens om 6.00 weer 
uithalen. Op deze manier zal uw kind vermoeid zijn op het moment van de MRI 
en zal het slapen beter gaan. 

De onderzoeksdag

Samen met uw kind kunt u zich melden op de Kinderafdeling 2G (route 2.4). U 
mag daarna plaatsnemen in de speelkamer. Uw kind krijgt een bed toegewezen, 
en 45 minuten voor het onderzoek een tabletje melatonine. Tevens krijgt uw kind 
oordopjes in (dit is alvast tegen het lawaai van het MRI apparaat). Eenmaal op 
de afdeling mag uw kind niets meer eten. Eventueel mag uw kind nog wel wat 
drinken om in slaap te kunnen vallen. Na de melatonine inname brengen we u, 
en uw kind in het bed, naar de wachtruimte voor de MRI. Deze is zo veel mogelijk 
verduisterd om uw kind makkelijk in slaap te laten vallen. 

De laborant haalt u op als het onderzoek kan beginnen. U draagt uw kind naar het 
MRI apparaat en tilt hem/haar op de onderzoekstafel. U kunt aan het hoofd- of 
het voeteneinde bij uw kind zitten. Dit is afhankelijk van de plaats van het lichaam 
waarvan de MRI gemaakt wordt. In verband met het lawaai van het apparaat 
krijgt u ook een koptelefoon op. De onderzoekstafel wordt vervolgens de MRI 
tunnel ingeschoven. De laborant kan via de koptelefoon met u communiceren. 
Mocht er iets zijn, dan kunt u uw hand opsteken. De laborant kan u vanachter het 
raam zien en komt dan bij u.

Als uw kind te klein is om alleen in de MRI te gaan, gaat u met uw kind op uw buik 
samen de MRI in. U krijgt dan een bel om aan te geven wanneer er iets is. 

Duur van het onderzoek

Een MRI kan 30 tot 90 minuten duren waarin verschillende series afbeeldingen 
gemaakt worden. De laborant laat weten wanneer alle afbeeldingen klaar zijn. De 
onderzoekstafel wordt het MRI apparaat uitgeschoven en u kunt uw kind weer 
in het bed tillen. Een verpleegkundige of pedagogisch medewerker van de ver-
pleegafdeling komt u en uw kind weer ophalen. Uw kind kan dan rustig bijkomen 
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op de kamer. Als uw kind goed wakker en bijgekomen is, kunnen jullie weer naar 
huis. 

Uitslag

Afhankelijk van wat er met uw arts is afgesproken, krijgt u een (bel-)afspraak mee 
naar huis voor de uitslag van de MRI.

Handige links

Op de volgende website vindt u een video over het MRI onderzoek:
http://www.hetwkz-kind.nl/onderzoeken/mri/ 
Op de volgende website vindt u 3 geluidsfragmenten van hoe het geluid in de 
MRI scan kan klinken:
http://www.isala.nl/patienten/folders/5709-mri-schedel-halsvaten-niervaten-
buik-benen 

Tevredenheid

Wij gaan er van uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct ver-
antwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of 
met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u 
op onze website of in de folder Uw tevredenheid onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan contact op 
met het secretariaat van de afdeling Kindergeneeskunde: 050-524 6900. Wanneer 
uw kind verhinderd is, meldt u dit dan tenminste 24 uur voor aanvang van het 
onderzoek bij de secretaresse van de afdeling radiologie.
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 

 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 

Groningen

Algemeen telefoonnummer

()  

www.martiniziekenhuis.nl
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