


MRI

magnetic resonance imaging”

MRI is een diagnostische beeldvormingstechniek

op basis van niet-ioniserende straling 

(elektromagnetische velden)



Werking



Trends in MRI

 Voor de klinische toepassing van MRI in 

Nederland worden met name scanners van 1.5 

tesla gebruikt

 Huidige ontwikkelingen MRI: 

 Wereldwijd toenemend gebruik van MRI als 

diagnostische methode

 Nieuwe toepassingen: fMRI, MRI-geleide 

interventies, ...

 Gebruik van steeds sterkere magneten: 3 en 7 

tesla



MRI werkers

 95% zijn MBB’ers (Medisch Beeldvorming- en 

bestralingsdeskundigen)

 Hbo opgeleid

 Post-hbo MRI

 Experts in veiligheid

twee principes: ALARA / ALARP



MRI Veiligheid & gezondheid

Verschillende risico’s voor werknemers binnen de 

muren van de scannerruimte:

1. Te hoge geluidsniveaus als gevolg van 

vibrerende gradiëntspoelen

2. Quench: vrijkomen van cryogene stoffen

3. Blootstelling aan elektromagnetische velden



EMV bij MRI

3 soorten elektromagnetische velden (EMV) bij MRI:

Altijd aanwezig: 

1. Statisch magnetisch veld (B-veld) van de scanner

Tijdens beeldacquisitie: 

2. Radiofrequente pulsen voor signaalvorming

3. Schakelende gradiëntvelden voor localisatie van 

het signaal



Radiofrequente velden

Potentiële veiligheidsrisico’s en fysiologische 

effecten:

• Omzetting RF energie in warmte

-> Weefselopwarming

• Bij gesloten stroomkring: verhitting van weefsel 

en geleidend materiaal

-> Brandwonden 

-> Verstoring van elektronica 



Schakelende gradiëntvelden

Potentiële veiligheidsrisico’s en fysiologische 

effecten:

 Geïnduceerde stroom in het lichaam

 Perifere zenuwstimulatie (tintelingen)

 Spierstimulatie (spiersamentrekkingen

 Verstoring van (geïmplanteerde) elektronica



Statisch magnetisch veld

 Altijd aanwezig

 Binnenin en rondom de scanner

 Ook wel ‘strooiveld’ genoemd

 Belangrijkste bron van blootstelling voor MRI-

personeel



Statisch magnetisch veld

 Potentiële veiligheidsrisico’s:

 Aantrekking en torsie van ferromagnetische 

materialen

 Rondvliegende losse voorwerpen 

(projectieleffect)

 Sieraden, metaalsplinters, etc.

 Ontregeling van elektronica en magneetstrips

 Horloge, pinpas, elektronische implantaten



MRI werkers



Blootstelling SMF

belangrijkste bron van EMV-blootstelling voor MRI

 De sterkte van het statische magnetische veld 

(B). Dit wordt uitgedrukt in de flux dichtheid, in 

tesla (T). 1 tesla =10.000 gauss.

 Tevens blootstelling aan tijd-variërend 

magnetisch veld als gevolg van beweging door 

het strooiveld, uitgedrukt in de verandering van 

het magnetisch veld over de tijd (dB/dt), in T/s. 



Effecten van blootstelling SMF

Lange termijn effecten of effecten van chronische 

blootstelling zijn vooralsnog niet bekend:

- Meer onderzoek nodig

Acute kortdurende effecten:

- Subtiele effecten op cognitie

- Effecten op het vestibulair systeem

- Subjectieve (gezondheids-)klachten ( sensorische) 



Subjectieve klachten

Meest bekende sensorische effecten zijn:

 duizeligheid (vertigo)

 misselijkheid

 instabiliteit

 metaalsmaak 

 lichtflitsen waarnemen (‘magnetofosfenen’)



EU Directive

EU EMF Directive 2004/40/EC directive

 gepubliceerd in april 2004

 implementatie uitgesteld in 2008

 teruggetrokken in juni 2013

Nieuw: 2013/35/EU



 Praktisch

 Alle risico’s

 Geluid

 Cryogene stoffen

 EMV

Veilig werken met MRI



EU uitzondering voor MRI

Blootstellingen mogen de grenswaarden overschrijden indien de blootstelling verband houdt met de 

installatie, het testen, het gebruik, de ontwikkeling, het onderhoud van of onderzoek betreffende MRI-

apparatuur (MRI — Magnetic Resonance Imaging) voor patiënten in de gezondheidssector, indien 

aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

-op grond van de overeenkomstig artikel 4 uitgevoerde risicobeoordeling is aangetoond dat de 

grenswaarden zijn overschreden; 

-gezien de stand van de techniek zijn alle technische en/of organisatorische maatregelen toegepast; 

-de omstandigheden rechtvaardigen de overschrijding van de grenswaarden naar behoren; 

-er is rekening gehouden met de kenmerken van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of de 

arbeidspraktijken; en 

-de werkgever toont aan dat de werknemers onverminderd beschermd zijn tegen schadelijke 

gezondheidseffecten en tegen veiligheidsrisico’s, onder meer door ervoor te zorgen dat de instructies 

ten behoeve van een veilig gebruik die door de vervaardiger zijn verstrekt overeenkomstig Richtlijn 

93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen ( 1 ), worden 

opgevolgd; 



Vervolgstappen

 Implementatie binnen NL wetgeving volgen

 Inhoud monitoren voor onze beroepsgroep

 Update “Veilig werken met MRI”

 Informeren leden



Meer informatie

 www.betermetarbo.nl -> niet ioniserende straling

Contactgegevens:

info@nvmbr.nl


