
MRI onderzoek bij hét MRI Centrum
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Diagnostiek met meerwaarde





Voorbereiding
MRI staat voor Magnetic Resonance  
Imaging. Dit wil zoveel zeggen dat gebruik 
wordt gemaakt van een magnetisch veld 
en radiogolven om van buiten het lichaam 
een afbeeldiye maken van de organen 
en structuren (spieren en botten) van het 
lichaam. Dit is pijnloos en niet schadelijk. Er 
komen geen röntgenstralen aan te pas.

U hoeft zich dus niet speciaal voor te berei-
den op een MRI onderzoek. U kunt normaal 
eten en drinken en eventuele medicijnen 
gebruiken, behalve bij MRI abdomen/MRCP 
(buik). Hierbij moet u soms nuchter zijn. 
Let ook op de volgende punten:

Kleding en make-up
Draag comfortabele kleding zonder 
metalen knopen, ritsen of andere metalen 
onderdelen, zoals bijvoorbeeld een beugel-
BH. Eventueel kunt u een extra T-shirt, trui 
of joggingbroek meenemen om tijdens het 
onderzoek te dragen. Komt u voor een on-
derzoek van uw hoofd, dan verzoeken wij 
u geen (oog)make-up te dragen, aangezien 
sommige soorten metalen deeltjes bevatten.

Ooraandoeningen
Voor mensen die last hebben van de oor-
aandoening hyperacusis of tinnitus is het 
van belang goede oordopjes te dragen 
tijdens het onderzoek.

Metalen en magnetische voorwerpen
In verband met het sterke magnetische  
veld mogen er in de onderzoeksruimte  
geen metalen/magnetische voorwerpen 
worden meegenomen. Bepaalde voor-
werpen kunnen beschadigingen oplopen 
en onbruikbaar worden, zoals horloges, 
bankpasjes, creditcards, telefoons of gehoor- 
apparaten. U kunt uw bezittingen in de 
afsluitbare kleedruimte achterlaten. Heeft 
u ooit een metaalsplinter in uw oog gehad, 
dan is het belangrijk om zeker te weten 
dat deze verwijderd is. 

Tijdsduur 
Het onderzoek duurt tussen de 20 en  
60 minuten, afhankelijk van het type  
MRI onderzoek. 
 

Bij het MRI Centrum ontvangen we al meer dan 10 jaar mensen voor het maken van een 
MRI scan. Het Centrum is ontstaan vanuit het groeiend belang van MRI diagnostiek en de 
beperkte capaciteit van ziekenhuizen om scans uit te voeren. Het MRI Centrum is de eerste, 
onafhankelijke zorgaanbieder in Nederland. We bieden u een academische kwaliteit – we 
beschikken over een eigen team van radiologen en hoogleraren – gecombineerd met een 
servicegerichte en zorgvuldige omgang met onze patiënten. Dus u heeft binnen een week 
een afspraak, geen wachttijden en de zekerheid van de nieuwste apparatuur.

Het MRI Centrum 
Diagnostiek met meerwaarde
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Over het onderzoek

Bij binnenkomst
Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie 
van het MRI Centrum. U wordt dan verzocht 
een screeningsformulier in te vullen, waarna 
u plaatsneemt in onze wachtruimte. Tijdens 
het wachten kunt u een filmpje bekijken 
over het onderzoek dat u moet ondergaan.

Tijdens het onderzoek
Een van onze laboranten begeleidt u voor, 
tijdens en na het onderzoek. Gedurende 
het onderzoek ligt u op een tafel, die door 
de laborant in een tunnel van de scanner 
wordt geschoven. De scanner is aan de 
voor- en achterkant open. Het is voor de 
kwaliteit van de afbeeldingen belangrijk dat 
u gedurende de onderzoeksperiode zo stil 
mogelijk blijft liggen. Het apparaat maakt 
tijdens het scannen regelmatig een hard 
kloppend of tikkend geluid. Dit is normaal en 
hoort bij het maken van de afbeeldingen. 

Mamma onderzoek
Bij het MRI onderzoek van de borsten ligt  
u op uw buik op de onderzoekstafel. De 
borsten worden daarbij in een houder  
geplaatst; het is van belang dat er geen 
knellende kleding omheen zit. Wij verzoe-
ken u daarom een ruimzittend T-shirt aan 
te doen zonder opdruk en/of versierselen. 
Voor het onderzoek krijgt u een infuus 
waardoor tijdens het scannen een  
contrastvloeistof wordt toegediend.

Contrastvloeistof
Bij enkele onderzoeken is het nodig u 
via een infuus in de arm een contrast- 

middel toe te dienen. Als u last heeft  
van allergieën, dan verzoeken wij u ons 
dit van tevoren te melden. Voor sommige 
schouderonderzoeken is het noodzakelijk 
contrastvloeistof direct in het gewricht toe 
te dienen. Daarvoor wordt een plaatselijke 
verdoving gebruikt. Wij raden u af om 
daarna nog zelf auto te rijden. Zorgt u er 
dan voor dat er iemand bij u is, die u terug 
kan rijden.

Claustrofobie
Bij sommige onderzoeken ligt u met uw 
hoofd in de scan. Dit is het geval bij de 
onderzoeken vanaf het hoofd tot het 
bekken. Bij de andere onderzoeken gaan 
eerst uw voeten in de scan maar kan het 
toch gebeuren dat het hoofd niet helemaal 
vrij ligt. Als u last heeft van claustrofobie 
is het verstandig om aan uw huisarts een 
rustgevend medicijn te vragen.

Mislukte onderzoeken
Soms gebeurt het dat de MRI scan mislukt 
ondanks de zorgvuldige voorbereidingen. 
Indien dit voorkomen had kunnen worden, 
zijn wij genoodzaakt de kosten voor de  
gereserveerde tijd van het onderzoek toch 
in rekening te brengen, bijvoorbeeld bij:
•	 claustrofobie;
•	 risico	op	metaal	in	het	oog	niet	van		
 tevoren uitgesloten;
•	 niet	stil	liggen;
•	 artefacten	(metaal	in	het	lichaam	dat	 
 niet door de arts is genoemd).
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• als u een pacemaker, neurostimulator  
 of onderhuidse insulinepomp heeft;
•	 als	u	een	vaatclip	in	uw	hoofd	heeft;
•	 als	u	in	de	eerste	13	weken	van	uw	 
 zwangerschap zit;
•	 als	u	zwaarder	bent	dan	140	kg	en	 
 een diameteromvang borst/schouder  
 heeft van meer dan 55 cm.
•	 als u een metaalsplinter in uw oog heeft.

Wat gebeurt er met de 
beelden en de uitslag? 
De beelden worden beoordeeld door  
een van onze radiologen, die hiervan een 
verslag maakt. Het verslag wordt samen 
met de beelden binnen een week na het 
onderzoek naar uw behandelend arts  
verstuurd, die vervolgens de uitslag met  
u zal bespreken. De radiologen of laboran-
ten van het MRI Centrum mogen aan  
u geen mededelingen doen over de  
uitslag van het onderzoek. Wel kunt u  
als patiënt tegen betaling een kopie van 
de beelden op cd-rom ontvangen (bij 
voorkeur met pin te voldoen).

Foto’s eerdere onderzoeken
Heeft u eerdere MRI scans ondergaan voor 
de betreffende klacht, dan zullen wij u 
om toestemming vragen deze te mogen 
opvragen bij het betreffende ziekenhuis. 
De radioloog gebruikt deze oude foto’s ter 
vergelijking met het nieuwe onderzoek.

Vergoeding van kosten
Voor de meest actuele informatie hierover 
verwijzen wij u naar onze website. Wij  
adviseren u, voorafgaand aan het onder-
zoek, contact op te nemen met uw 
zorgverzekeraar over vergoeding van de 
kosten. In het geval niet rechtstreeks aan 
de zorgverzekeraar of het ziekenhuis kan 
worden gefactureerd, dient u er rekening 
mee te houden dat u de kosten van het on-
derzoek direct na afloop van het onderzoek 
dient te voldoen (bij voorkeur met pin).  
 

Bijzonderheden 

Burgerservicenummer in de Zorg
Op 1 juni 2008 is de Wet gebruik Burger-
servicenummer in de Zorg in werking 
getreden. Deze wet verplicht ons het 
Burgerservicenummer (BSN) van patiënten 
vast te leggen in onze administratie. Om 
er zeker van te zijn dat wij het juiste BSN 
registeren, zijn wij verplicht uw identiteit 
vast te stellen aan de hand van een wet-
telijk identiteitsdocument (rijbewijs, pas-
poort of identiteitskaart). Wij verzoeken u 
dan ook een geldig identiteitsdocument 
mee te nemen.

Muziek
Vanwege het hardkloppende geluid van 
de MRI krijgt u tijdens het onderzoek van 
ons een gehoorbeschermende koptele-
foon met eventueel muziek. U kunt ook 
uw eigen muziek-cd meenemen. 

LET OP: 
MRI-onderzoek is niet mogelijk  
in de volgende gevallen
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Capaciteit wachtruimte
Uiteraard kunt u iemand meenemen om  
u te begeleiden of om u gezelschap te  
houden. Gezien onze beperkte ruimte  
in de wachtkamer, met name in  
Amsterdam, vragen wij u dit te beperken 
tot één persoon. Het is de bedoeling dat 
deze persoon in de wachtkamer blijft, 
terwijl u het onderzoek ondergaat. Van-
wege de beveiligde magneetdeuren is 
de mogelijkheid om naar buiten te 
gaan (bv. om een luchtje te scheppen) 
in Groningen beperkt. 

Te laat of verhinderd
Indien u door omstandigheden te laat 
komt, bestaat de kans dat wij voor u een 
andere afspraak moeten maken. Houdt  
u daarom rekening met mogelijke file-
vorming. In dat geval en in het geval u  
verhinderd bent, verzoeken wij u ons dit 
zo snel mogelijk te laten weten. Bij niet 
verschijnen zonder bericht van verhinde-
ring, of indien u de afspraak minder dan 
24	uur	van	tevoren	afzegt,	zijn	wij	genood-
zaakt de kosten van het onderzoek bij u  
in rekening te brengen.

Klachten
Het MRI Centrum streeft naar een patiënt-
vriendelijke en persoonlijke benadering. 
Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent 
over de behandeling of het onderzoek.  
U kunt dit dan kenbaar maken bij de  
klachtenfunctionaris van het MRI Centrum 
via e-mail: klachten@mricentrum.nl of  
telefonisch 0880 8888 14.

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij 
u naar onze website www.mricentrum.nl.
Heeft u nog verdere vragen, stuurt u dan 
een e-mail naar info@mricentrum.nl of vult 
u het contactformulier in via de website. 
Uiteraard kunt u ons ook altijd telefonisch 
bereiken via 0880 8888 88.

Routebeschrijving
De vestigingen van het MRI Centrum 
in Amsterdam, Breda, Den Bosch en 
Groningen, Rotterdam zijn zowel met 
eigen vervoer als met het openbaar vervoer 
goed bereikbaar. Op de volgende pagina’s 
vindt u uitgebreide route-informatie en een 
overzicht van de parkeermogelijkheden in 
de buurt van onze vestigingen.  

Voor een gedetailleerde routebeschrijving per openbaar vervoer  kunt u ook kijken op www.9292ov.nl  
of bellen met Openbaar Vervoer reisinformatie 0900 92926



100 %

Plattegrond Amsterdam

100 %

Detail Amsterdam

Routebeschrijving Amsterdam

Zo bereikt u ons
Het MRI Centrum Amsterdam is gevestigd in Amsterdam 
Zuid. Het adres is IJsbaanpad 10 B (tweede gebouwenblok  
na ongeveer 200 m aan de rechterkant).

Per auto
Vanuit alle richtingen houdt u Ringweg A10 Zuid aan ten  
zuiden van Amsterdam (vanaf de A1 eerst A10 Oost). Op de 
A10 Zuid neemt u de afslag S108. Aan het einde van de afrit 
gaat u rechtsaf. Bij de eerstvolgende kruising gaat u linksaf.  
Dit is het IJsbaanpad.

LET OP: (Betaald) parkeren
Er is beperkte gratis parkeergelegenheid op het eigen terrein 
van het MRI Centrum Amsterdam tussen IJsbaanpad nummer 
6 en 8. Op de openbare weg is het betaald parkeren van 
maandag	t/m	zaterdag	van	09.00-21.00	uur	(€	3,00/uur).	Vóór	
het MRI Centrum zijn twee invalidenparkeerplaatsen.

Per openbaar vervoer
Bus:  Amsterdam CS: Bus 170/172:  
   uitstappen Amstelveenseweg-halte IJsbaanpad 
   (ca. 2 min lopen).
Tram:  Amsterdam CS  Lijn 16 en 24: 
   uitstappen halte  IJsbaanpad (ca. 2 min lopen).
Metro: Lijn 50 vanaf stations Duivendrecht, RAI en Zuid:
   richting Isolatorweg, uitstappen halte Amstelveenseweg  
   (ca. 5 min lopen - richting Olympisch Stadion). 
   Lijn 50 vanaf stations Lelylaan en Sloterdijk:  
   richting Gein, uitstappen halte Amstelveenseweg
   (ca. 5 minuten lopen - richting Olympisch Stadion)
Trein:  NS-station Amsterdam CS: 
   overstappen	op	bus	170/172	of	tram	16/24.
   NS-stations Duivendrecht, Amsterdam Zuid en RAI,  
   overstappen op metrolijn 50, richting Isolatorweg 
   (zie metro).
   NS-station Sloterdijk, 
   overstappen op metrolijn 50, richting Gein 
   (volg route metro).

Voor een gedetailleerde routebeschrijving per openbaar vervoer  kunt u ook kijken op www.9292ov.nl  
of bellen met Openbaar Vervoer reisinformatie 0900 9292 7



100 %

Detail Breda

100 %

Plattegrond Breda

Routebeschrijving Breda

Zo bereikt u ons
Het MRI Centrum Breda is gevestigd in Breda Oost
aan de Takkebijsters 5b. 

Per auto
Vanuit de richting Utrecht
Vanuit de richting Utrecht A27 richting Breda volgen. Neem  
de afslag Breda-Noord (afrit 16), bij de stoplichten rechtsaf.
Bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf het industrieterrein
Moleneind op. Bij de T-splitsing sla linksaf. In de bocht, links 
van het KPN Businesscentre, bevindt zich de toegangsweg  
van het MRI Centrum Breda.

Vanuit de richting Antwerpen
A16 richting Breda volgen. Vervolgens Breda-Oost/Utrecht
(A58) aanhouden. Bij het knooppunt Galder de richting
Breda/Utrecht volgen. Neem de afslag Breda-Noord (afrit
16), bij de stoplichten linksaf. Bij de eerstvolgende stoplichten
rechtsaf, het industrieterrein Moleneind op.
Bij de T-splitsing sla linksaf. In de bocht, links van het  
KPN Businesscentre, bevindt zich de toegangsweg van het  
MRI Centrum Breda.

Vanuit de richting Rotterdam
A16 richting Breda volgen. Neem de afslag Breda-Noord/
Prinsenbeek. Bij de stoplichten linksaf slaan en gedurende  
3	km	rechtdoor	aanhouden	(70	km/u	weg),	u	passeert	diverse
benzinestations en een Opel Garage. Blijf de richting Tilburg
volgen, u rijdt over een spoorviaduct. Bij de eerstvolgende
stoplichten gaat u linksaf (richting Tilburg, Utrecht) en bij de 
volgende stoplichten weer linksaf, u rijdt het industrieterrein 
Moleneind op. In de bocht, links van het KPN Businesscentre, 
bevindt zich de toegangsweg van het MRI Centrum Breda.

Per openbaar vervoer
Trein:  NS station Breda CS: 
   overstappen op bus 7 (volg route bus)
Bus:  Lijn 7: 
   vanaf Centraal Station Breda, richting Heusdenhout,  
   uitstappen halte Bergschot. Vervolgens loopt u  
   richting de stoplichten, bij het grote kruispunt. U  
   slaat hier rechtsaf (Tilburgseweg), linksaf slaan, het  
   industrieterrein Moleneind op.
   Bij de T-splitsing linksaf. In de bocht, links van het 
   KPN Businesscentre, bevindt zich de toegangsweg  
   van het MRI Centrum Breda

100 %

100 %

Voor een gedetailleerde routebeschrijving per openbaar vervoer  kunt u ook kijken op www.9292ov.nl  
of bellen met Openbaar Vervoer reisinformatie 0900 92928



Voor een gedetailleerde routebeschrijving per openbaar vervoer  kunt u ook kijken op www.9292ov.nl  
of bellen met Openbaar Vervoer reisinformatie 0900 9292

100 %

Plattegrond Den Bosch

100 %

Detail Den Bosch

Routebeschrijving Den Bosch

Zo bereikt u ons
Het MRI Centrum Den Bosch is gevestigd in  
het Paleiskwartier, Hugo de Grootlaan 20-22.

Per auto
Vanuit richting Utrecht neemt u de A59 richting Waalwijk. 
U	slaat	vervolgens	af	bij	afrit	45,	richting	‘s-Hertogenbosch	
West. U rijdt alsmaar rechtdoor en slaat bij het vierde 
stoplicht linksaf, richting de parkeergarage het Paleiskwartier. 
Vervolgens gaat u bij de eerste afslag na ongeveer 800 meter 
(bij een voorsorteervak) linksaf. U bevindt zich dan op de 
Hugo de Grootlaan. Het MRI Centrum bevindt zich op 
nummer 20. 

Vanuit het zuiden	neemt	u	op	de	A2	afslag	‘s-Hertogenbosch	
Centrum. U gaat alsmaar rechtdoor op de randweg tot u bij het 
derde stoplicht de afslag parkeergarage Paleiskwartier krijgt. 
Hier gaat u rechtsaf. Vervolgens neemt u de eerste afslag links 
na ongeveer 800 meter (bij een voorsorteervak). U bevindt 
zich dan op de Hugo de Grootlaan. Het MRI Centrum bevindt 
zich op nummer 20.

LET OP: (Betaald) parkeren
Parkeren	kunt	u	in	de	parkeergarage	‘Paleiskwartier’,	gelegen	
aan de Hugo de Grootlaan naast het MRI Centrum. Buiten de 
garage, op de Bordeslaan is het ook betaald parkeren. Verder 
geldt er een algemeen parkeerverbod!

Per openbaar vervoer
Het MRI Centrum bevindt zich op circa 5 min. loopafstand van 
het station. U neemt de achteruitgang van het station (aan de 
kant van het Paleis van Justitie en het pand van Van Lanschot). 
U loopt vanaf de roltrap rechtdoor de Leeghwaterlaan in. U 
neemt het eerste straatje aan uw linkerhand (langs het Paleis 
van Justitie). Aan het  eind van dit straatje steekt u de weg 
over en ziet u het MRI Centrum links liggen aan de Hugo de 
Grootlaan 20.
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Routebeschrijving Groningen

Zo bereikt u ons
Het MRI Centrum Groningen is gevestigd aan 
de Antonius Deusinglaan 2, naast het NIC (Neuro Imaging Center) 
en tegenover het UMCG.  
LET OP: U moet dus NIET in het UMCG gebouw zijn.

Per auto
Om het MRI Centrum te bereiken volgt u vanaf de snelweg de 
borden naar het UMCG (blijf rechtdoor rijden tot u deze borden 
ziet). U komt dan op de Europaweg. Deze gaat over in de Petrus 
Campersingel, die u blijft volgen. Volg de borden UMCG-Noord. 
Aan de linkerkant ligt het UMCG, dat u voorbij rijdt, tot de vol- 
gende grote kruising met stoplichten. Sla daar linksaf. U rijdt nu 
op de Antonius Deusinglaan. Het MRI Centrum bevindt zich aan 
uw rechterkant. Daar is alleen een uitstapmogelijkheid. De auto 
kan daarna geparkeerd worden in een van de parkeergarages. 
Zie hieronder voor meer informatie over parkeren. Via de 
intercom aan het hek kunt u zich melden bij de receptie.

Komt u via de Oostersingel, dan slaat u bij het kruispunt rechtsaf 
(Antonius Deusinglaan). Het MRI Centrum bevindt zich dan aan 
uw linkerkant.

Parkeren
Parkeergarage Boterdiep 
Wij raden u aan te parkeren in Parkeergarage Boterdiep aan de 
Langestraat 68. U kunt naar buiten via de Bloemsingel, vandaar 
is	het	4-5	minuten	lopen	naar	het	MRI	Centrum.

Parkeerplaats UMCG 
U kunt eventueel ook parkeren in de parkeergarage van het 
UMCG. Vandaar is het echter ruim 15 minuten lopen naar het 
MRI Centrum, dat aan de andere kant van het gebouw ligt. 
 
Mindervaliden/slecht ter been
Bij uitzondering kunnen mensen die slecht ter been zijn 
parkeren op het parkeerplein achter de slagboom bij de  
ingang van het MRI Centrum aan de Antonius Deusinglaan 2. 
Als u hiervan gebruik wilt maken, wilt u dit dan op de dag  
van	het	onderzoek	vooraf	melden	via	tel.	050	3638816	 
(MRI Centrum Groningen).
NB: de slagboom gaat niet automatisch open, en kan ook 
niet geopend blijven, dus bij aankomst graag via de intercom 
melden, de medewerkster van het MRI Centrum komt dan  
de slagboom voor u openen en helpt u verder.

Per openbaar vervoer
Trein: NS Station Groningen CS,	overstappen	op	bus	3	 
 (richting Lewenborg) of bus 6 (richting Beijum).
Bus: NS Station Groningen CS: Bus 3 ‘Lewenborg’	of	 
 Bus 6 ‘Beijum	via	UMCG	Noord’.	Stap	uit	op	de	 
 Antonius Deusinglaan. Steek de weg over, aan 
 uw rechterzijde bevindt zich het MRI Centrum.

100 %

Plattegrond Groningen

100 %

Detail Groningen
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Voor een gedetailleerde routebeschrijving 
per openbaar vervoer kunt u ook kijken op 
www.9292ov.nl of bellen met Openbaar 
Vervoer reisinformatie 0900 9292.

Routebeschrijving Rotterdam

Zo bereikt u ons
Het MRI Centrum Rotterdam is gevestigd in Rotterdam 
Centrum	aan	de	Westerstraat	41.

Per auto
Vanuit alle toegangswegen volgt u CENTRUM. Bij het binnen-
rijden	van	het	CENTRUM	volgt	u	de	P-route	‘Erasmusbrug’.	
Aangekomen in het bestemmingsgebied van de parkeer-
garage Erasmusbrug rijdt u richting de Maas, waarna u  
uitkomt op de Veerhaven, die aan de Veerkade ligt. De  
Westerstraat is een zijstraat van de Veerkade en ligt in het  
verlengde van de Parklaan.  

LET OP: (Betaald) parkeren
U kunt parkeren in de directe omgeving van het MRI Centrum 
(bij de parkeerautomaten kunt u alleen met een chipknip 
betalen)	of	in	de	parkeergarage	‘Erasmus’,	gelegen	aan	het	 
Willemsplein (onder de Erasmusbrug). Voor het MRI Centrum 
is één invalidenparkeerplaats.

Per openbaar vervoer
Trein:  NS station Rotterdam CS: 
   overstappen op tramlijn 7 (volg route tram).
Tram:  Lijn 7:
   vanaf NS station Rotterdam CS richting  
   Willemsplein uitstappen halte Westplein/
   Westerstraat
Metro: Lijn D: 
   vanaf NS station Rotterdam CS, richting De Akkers  
   uitstappen halte Leuvehaven (ca. 10 min lopen)
Bus:  Lijn 44: 
   vanaf NS station Rotterdam CS, richting Zuidplein,  
   uitstappen halte ’s Gravendijkwal, overstappen op  
    tramlijn 8, uitstappen halte Vasteland  
   ca. 5 minuten lopen of overstappen tramlijn 7  
   (volg route tram)
Boot:  Fast Ferry: 
   vanuit de Drechtsteden en o.a. Ridderkerk kunt  
   u ook gebruik maken van de Fast Ferry. 
   Zie ook: www.fastferry.nl

100 %

Plattegrond Rotterdam

100 %

Detail Rotterdam
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Vestigingen
Amsterdam
IJsbaanpad 10     
1076 CV Amsterdam

Den Bosch
Hugo de Grootlaan 
20-22
5223 LC Den Bosch 

Rotterdam
Westerstraat 41
3016 DG Rotterdam

Breda
Takkebijsters 5b
4817 BL Breda

Groningen
Antonius Deusinglaan 2
9713 AW Groningen

Contact
Algemeen postadres (voor alle vestigingen):
IJsbaanpad 10 B
1076 CV Amsterdam

T. 0880 8888 88
F. 0880 8888 99
E. afspraak@mricentrum.nl (voor aanvragen, 

 kopie verslagen en cd-rom’s)
 info@mricentrum.nl (voor overige zaken)
W. www.mricentrum.nl


