
 

 

                          MRI proefpersonen screening 

Deel A (MRI Safety) 

Version 2.0 

 

 

 

Achternaam:             Datum van vandaag:       

 

Voornaam:             Tweede naam (indien van toepassing):          

 

Adres:               Nationaliteit:          

 

Postcode:            

 

Stad:               Land:          

 

Geboortedatum:             Geslacht:  M /  V 

 

E-mail:          

 

 

 

Vult u alstublieft het volgende in zover u weet. Vraagt u om verduidelijking als de 

vragen onduidelijk voor u zijn.  

 

 

 

I. Gezondheid en MRI contra-indicaties 

 

Hieronder volgen enkele vragen betreffende uw gezondheid en medische 

geschiedenis. Bij de meeste vragen wordt gevraagd om een ja/nee antwoord (kruis 

het juiste antwoord aan). Er is ruimte opengelaten op vragen waarbij om 

verduidelijking wordt gevraagd.  

 

1. Heeft u weleens een MR/CT scan ondergaan?      Ja  Nee 

Zo ja, waarom?        

En wanneer was dat?       

 

2. Heeft u weleens een zware hersenschudding gehad?    Ja  Nee 

Zo ja, omschrijf:       

 

3. Heeft u weleens last van migraine?       Ja  Nee 

Zo ja, omschrijf:      

 

4. Bent u ooit aan hoofd of hersenen geopereerd?     Ja  Nee 

5. Heeft u epilepsie?          Ja  Nee 

6. Heeft u last van claustrofobie?        Ja  Nee 

7. Heeft u last van huidallergie of een ernstige huidziekte?    Ja  Nee 

 

 

 

8. Gebruikt u medicatie?        Ja  Nee 

Zo ja, tegen: 

slapeloosheid?      Ja  Nee 

epilepsie       Ja  Nee 

parkinson?        Ja  Nee 

spanningen?       Ja  Nee 

depressiviteit?       Ja  Nee 

migraine?        Ja   Nee  

anders:       

 

 



 

 

9. Bevinden er zich, behalve eventuele tandvullingen en kronen, in uw lichaam 

metalen delen zoals: 

metalen platen of schroeven?    Ja  Nee 

vaatclips?        Ja  Nee 

beugels?       Ja  Nee 

metalen draadje achter tanden?     Ja  Nee 

prothesen?        Ja  Nee 

piercing?        Ja  Nee 

zo ja, zijn deze te verwijderen?   Ja  Nee 

tatoeages (inclusief permanente make-up)?   Ja  Nee 

kunsthartklep?       Ja  Nee 

spiraaltje?        Ja  Nee 

metaalsplinters?       Ja  Nee 

pacemaker?        Ja  Nee 

insuline pomp?       Ja  Nee 

andere elektronische apparatuur?    Ja  Nee 

anders:        

      

10. Heeft u last van hartritmestoornissen?      Ja  Nee 

11. Heeft u diabetes?         Ja  Nee 

12. Heeft u last van hart- en vaatziekten?       Ja  Nee 

Zo ja, omschrijf:       

 

 

 

II. Benadering voor verdere onderzoeken 

Aangezien er vele onderzoeksprojecten worden uitgevoerd binnen Scannexus, zijn we 

altijd op zoek naar vrijwilligers. Onderzoekers die niet betrokken zijn bij het huidige 

onderzoek wordt de mogelijkheid geboden u te benaderen via een anonieme 

emailserver. Uw persoonlijke gegevens zullen daarbij niet kenbaar gemaakt worden 

aan deze personen, totdat u de email beantwoordt. Mocht u in de toekomst niet meer 

benaderd willen worden, dan neemt u contact op met Scannexus. 

 

13. Hierbij geef ik Scannexus toestemming mij te benaderen voor eventuele 

deelname aan onderzoeken in de toekomst.   

  Ja  Nee 

 

14. Hoeveel wervingsmails zou u willen ontvangen per week (maximaal):       

 


