
Radiographie : radiografie
Vous allez avoir une radiographie.

U krijgt een röntgentest.

L’examen dure quelques minutes.
Het examen duurt een paar minuten.

L’examen n’est pas douloureux.
Het examen is niet pijnlijk.

Il faudra avant l’examen retirer vos bijoux pour qu’ils n’apparaissent pas sur la radiographie.

Il est possible qu’il y ai plusieurs radiographies, pour avoir des images sous différents angles.
U kunt meerdere röntgenfoto's maken om afbeeldingen vanuit verschillende hoeken te bekijken.

Le personnel vous demandera peut être de bloquer votre respiration quelques secondes pendant l’examen.
Het personeel kan je vragen om tijdens het examen een paar seconden je adem te blokkeren.

Tomodensitométrie : Scanner
Vous allez avoir un scanner.

Je hebt een scanner.

L’examen dure environ 30 minutes.
Het examen duurt ongeveer 30 minuten.

L’examen n’est pas douloureux.
Het onderzoek is niet pijnlijk.

Retirer vos bijoux avant l’examen.
Verwijder je sieraden voor het examen.

Une perfusion sera parfois nécessaire.
Soms is een infusie noodzakelijk.

Le personnel vous demandera parfois de gonfler les poumons et de bloquer votre respiration quelques secondes.

Imagerie par résonance magnétique : Magnetische resonantie beeldvorming
Vous allez avoir une IRM (Imagerie par résonance magnétique). 

U hebt een MRI (Magnetic Resonance Imaging).

L’examen dure environ 40 minutes.
Het examen duurt ongeveer 40 minuten.

L’examen n’est pas douloureux, mais il est bruyant.
Het examen is niet pijnlijk, maar het is lawaaierig.

Il faudra retirer tous vos bijoux ou objets métalliques. 
Het verwijdert al je sieraden of metalen voorwerpen.

Signalez nous si vous portez un pace-maker, une valve cardiaque mécanique, un stent, une prothèse.

Vous devrez retirer votre appareil dentaire ou auditif.
U moet uw tandheelkundige of gehoorprothese verwijderen.

Une perfusion vous sera posée avant l’examen.
Je krijgt een infuus voor het examen.

Le personnel vous demandera parfois de gonfler les poumons et de bloquer votre respiration quelques secondes.
Het personeel zal u soms vragen om de longen op te blazen en uw ademhaling een paar seconden te blokkeren.

Je zit op een onderzoekstafel, je armen worden boven je hoofd geïnstalleerd en de onderzoekstafel schuift dan in 
een grote ring.

Vous allez être installé sur la table d’examen, puis cette table d’examen va glisser dans un grand anneau, avant que 
l’IRM ne commence.
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Soms vraagt   het personeel u om de longen op te blazen en een paar seconden uw adem te blokkeren.

Vertel ons of u een pacemaker, een mechanische hartklep, een stent of een prothese heeft.
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Het is voor het examen noodzakelijk om uw juwelen terug te trekken, zodat ze niet op de radiografie verschijnen.

Het personeel zal u in een specifieke positie plaatsen voordat u de röntgenfoto maakt, u zult proberen niet te 
bewegen tijdens het examen.

Le personnel va vous installer dans une position précise avant de prendre la radiographie, il faudra essayer de ne pas 
bouger durant tout l’examen.

Vous serez installé sur une table d’examen, vos bras seront installés au dessus de votre tête, puis la table d’examen va 
glisser dans un grand anneau.

U wordt op de onderzoekstafel geïnstalleerd, waarna deze onderzoekstafel in een grote ring glijdt, voordat de MRI 
start.


