Focus op 17

CHECKLIST
FORMULIEREN EN
VRAGENLIJSTEN

BRIL OF
CONTACTLENZEN

Neem alle toestemmingsformulieren mee. Zonder
de ingevulde en ondertekende formulieren kan het
onderzoek niet doorgaan. Neem ook alle ingevulde
vragenlijsten mee als deze nog niet zijn opgestuurd.

Een aantal oogmetingen kunnen niet uitgevoerd
worden met contactlenzen in. Als je lenzen draagt en
je hebt ook een bril, draag deze dan naar de afspraak.
Indien je geen bril hebt, neem dan je lenzendoosje
en vloeistof mee.

ETEN
Eet goed van tevoren en/of neem iets mee voor
tijdens de pauze. Het onderzoek duurt ongeveer 4
uur en er is maar een beperkte mogelijkheid om
eten te kopen.

KLEDING, SIERADEN
EN MAKE-UP/CRÈME
Doe makkelijke kleding aan met zo min mogelijk
metalen onderdelen, zoals een rits of een riem.
Draag geen of weinig sieraden, deze moeten af bij
sommige metingen. Ook willen we vragen om geen
crème of foundation op te doen, omdat we ook
huidonderzoek willen doen. Moeders vragen we om
geen bodylotion op te doen en ook geen panty aan
te trekken, omdat er stickers op het lijf en voeten
worden geplakt bij het maken van het hartfilmpje.

BROERS OF ZUSSEN
Het is helaas niet mogelijk om broers, zussen of
andere kinderen mee te nemen naar het
onderzoekscentrum. Voor kinderen van 0 tot 10 jaar
kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de
kinderopvang van het Ronald McDonald Speeldek
(maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur).
Hiervoor moet wel een afspraak gemaakt worden,
dit kan via 010 – 310 81 20 of
speeldek@ronaldmcdonaldhuis.nl

MEDICIJNEN
Gebruik je medicijnen voor luchtwegproblemen?
Dan willen wij je vragen, indien mogelijk, deze van
tevoren niet in te nemen.
Het gaat hierbij om de volgende medicijnen:
48 uur voor het onderzoek stoppen: Aerolizer,
Atimos, Foradil, Foster, Novolizer, Oxis, Seretide,
Serevent, Symbicort. Deze middelen zijn ook wel
bekend onder de stofnamen formoterol of
salmeterol.
8 uur voor het onderzoek stoppen: Airomir, Atrovent,
Berodual, Berotec, Bricanyl, Combivent, Ipraxa,
Ventolin. Deze middelen zijn ook wel bekend onder
de stofnamen ipratropiumbromide, fenoterol,
salbutamol of terbutaline.
Stop de medicatie alleen als je niet benauwd wordt
van het stoppen.
Als je twijfelt of stoppen mogelijk is, overleg dan met
je eigen arts. Als je twijfelt hoef je niet te stoppen.
Ook willen we je vragen om alle medicijnen mee te
nemen naar het onderzoekscentrum.

SCHOOL OF WERK
Je kunt vrij vragen van school. Hiervoor kun je
gebruik maken van de brief gericht aan school.
Indien je werkt, stem het bezoek dan af met je
werkgever.

Contact
Heb je vragen?
Kijk dan op onze website of neem contact met ons op.
010 704 34 05 | generationr@erasmusmc.nl | www.generationr.nl

Waar gaan we
allemaal naar
kijken?

t
itei

Hers

c
ena tiv

c
Kra ht

Ogen

Lichaa

msmat

nge
Lo n

aak
Huid

MRI

n
tte

en bo
ei

Gro

Tan

n en k
e
d

aa
eri l

dra
Ge g

hoo
Ge r

