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BIJ OPEN MRI ZEN IN SLUIS
kan je een MRI-scan laten maken in een open toestel.
Een open MRI-scanner is een schot in de roos voor patiënten die last hebben van claustrofobie of zwaarlijvigheid. Het is ook een 
comfortabele oplossing voor andersvaliden of geriatrische patiënten die onmogelijk gedurende het hele onderzoek plat kunnen liggen. 
Ten slotte voelen ook (kleine) kinderen die in een gesloten MRI-scan vaak een kalmerend middel moeten nemen, zich beter in hun vel in 
een open MRI-scan. 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN OPEN 
EN GESLOTEN MRI-SCANNER? 

In een gesloten scan wordt de 
patiënt in een tunnelvormig 
apparaat geschoven. De 
zijkanten zijn gesloten 
waardoor de patiënt het 
rechtstreekse contact met 
de omgeving verliest. Bij een 
open MRI-scan neemt de 
patiënt plaats tussen twee 
grote ronde horizontale 
magneten. De zijkanten van 
de scanner zijn volledig open 
waardoor de patiënt het 
contact met de omgeving 
niet verliest. Hierdoor kan 
ook een begeleider of een 
röntgenlaborant aan de zijde 

van de patiënt blijven tijdens het onderzoek. De patiënten liggen 
dus niet langer in hun eentje in een gesloten ruimte, waardoor 
velen zich onmiddellijk veel minder angstig voelen. Door de open 
structuur van de scanner is er ook niet langer sprake is van een 
verstikkend gevoel. 

De extra ruimte in een open MRI-scanner maakt het mogelijk om 
bij (kleine) kinderen onderzoek te verrichten zonder dat er sedatie 
moet toegediend worden of algemene anesthesie. De ouder kan 
immers naast het kind in de scanner plaatsnemen waardoor hij of 
zij beter blijft stilliggen tijdens het onderzoek. Dit geldt ook voor 
patiënten met een fysieke of mentale beperking. Patiënten met fors 
overgewicht kunnen ook vlot plaatsnemen in het toestel.

WAAR KAN JE EEN OPEN MRI-SCAN  
LATEN UITVOEREN IN NEDERLAND OF BELGIË? 
In Nederland zijn slechts enkele van deze toestellen aanwezig. 
Het toestel met de hoogste veldsterkte in Sluis heeft nog één 

soortgenoot in Hardenberg. In België is er simpelweg geen enkele 
open MRI-scan aanwezig. 

OPEN MRI ZEN, DE COMBINATIE VAN 2 MRI-SCANS 
Open MRI Zen in Sluis beschikt over de twee beste toestellen 
van het radiologisch landschap om specifiek patiënten te helpen 
die vaak geen kwaliteitsvol MRI-onderzoek kunnen ondergaan.   
Bovendien staat Open MRI Zen voor een kwalitatieve en snelle 
service. De wachttijden worden altijd tot een minimum beperkt, als 
het moet kan een onderzoek zelfs binnen de werkdag. 

OPEN MRI ZEN HELPT (TOP)SPORTERS
Voor velen maakt bewegen een essentieel onderdeel van hun 
leven uit. Helaas kunnen er klachten ontstaan waardoor sporten 
moeilijker of zelfs onmogelijk wordt. In het geval van topsporters, 
voor wie sporten hun broodwinning is, is het belangrijk dat een 
blessure correct en snel geanalyseerd wordt. Dat kan in de meeste 
gevallen door middel van een MRI-scan. Open MRI Zen slaat de 
handen in elkaar met sportartsen, orthopedisten, fysiotherapeuten, 
en osteopaten. (Top)sporters genieten hier van een snelle en 
kwalitatieve diagnostiek. Bovendien is de diagnostiek van de 
pathologie van het bewegingsstelsel hét speerpunt van open MRI 
Zen.

“Rust roest”….Open MRI Zen doet  
er alles aan om dit te voorkomen!

Open MRI Zen is telefonisch vlot 
bereikbaar, alle werkdagen tussen 
08u30 en 20u, ook in het weekend, 
voor het maken van afspraken. 
Tel. NL +31 117 79 91 10 
Tel. BE +32 9 396 06 90

Ook via de website  
www.openmrizen.com kan er online 
een afspraak gemaakt worden.


