
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTDICHTHEIDSMETING DEXA 

 
 
 
FRANCISCUS GASTHUIS 
 
  



Afspraak afdeling Nucleaire Geneeskunde 
 
Mevrouw/Meneer ____________________________________ 
 
 

Dag Datum Tijdstip 

   

 
 
Denkt u eraan uw gegevens jaarlijks te laten controleren bij het 

Inschrijfbureau in de Centrale Hal. Daarna zijn uw actuele 
gegevens beschikbaar bij alle poliklinieken en afdelingen van 
ons ziekenhuis.   
 
Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak 
door bij de Inschrijfbalie op de begane grond. 
 
 
 



Inleiding 
U komt naar Franciscus Gasthuis voor een Dexa-scan, ook wel 
botdichtheidsmeting genoemd. Bij dit onderzoek wordt de BMD 
(Bot Mineraal Dichtheid) in uw botten gemeten. Deze gemeten 
waarden worden vergeleken met standaard waarden. De arts 
kan hiermee bepalen of er sprake is van botontkalking 
(osteoporose). De botdichtheidsmeting vindt plaats op de 
afdeling Nucleaire Geneeskunde. 
 

Voorbereiding 
Voor het onderzoek mag u normaal eten en drinken. Als u 
medicijnen gebruikt, kunt u deze op de gebruikelijke manier 
innemen. Het is niet mogelijk om het onderzoek te verrichten 
als u enkele dagen van tevoren een röntgenonderzoek van 
maag of darmen hebt gehad waarbij een contrastmiddel is 
toegediend. Neem in dat geval telefonisch contact op met de 
afdeling Nucleaire Geneeskunde voor nader overleg. 
 
Tijdens het DEXA onderzoek hebben wij last van metaal in  
kleding. Hierbij kan gedacht worden aan ritsen, drukknoopjes, 
haakjes, beugel van BH of korset. Wij raden u dan ook aan 
kleding zonder metaal aan te trekken deze kunt u namelijk in 
de meeste gevallen aanhouden tijdens de scan. Als u sieraden 

draagt hoeft u deze meestal niet af te doen. 

 

Onderzoek 

Nadat u zich bij de balie Nucleaire Geneeskunde heeft gemeld, 
neemt u plaats in de wachtruimte. De medisch nucleair werker 
neemt u vervolgens mee naar de onderzoeksruimte. Bij het 
onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel: u ligt niet 
in een tunnel. Een scannerarm die is verbonden met een 
computer beweegt boven het te meten gebied heen en weer en 
zendt een minimale hoeveelheid röntgenstraling uit. Het is 
belangrijk dat u tijdens een meting stil blijft liggen. Elke meting 

duurt ongeveer 2 à 3 minuten.   
 
Er worden opnamen gemaakt van beide heupen, de lage 
rugwervels en van de hele wervelkolom. Indien in één van 
beide heupen een prothese is geplaatst, wordt soms een 
meting van de botdichtheid van de onderarm gemaakt. 



Uitslag 
De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek en geeft 
de uitslag door aan de arts die het onderzoek heeft 
aangevraagd. De aanvragend arts bespreekt de uitslag met u 
tijdens een volgende afspraak of telefonisch overleg. De uitslag 
is na drie werkdagen bekend bij de (huis)arts die het onderzoek 
heeft aangevraagd. 
 

Bericht van verhindering 
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op het 
afgesproken tijdstip verhinderd bent, laat het ons dan zo snel 
mogelijk weten. 
 

Let op 
Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan contact met ons 
op. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden ook 
onderzoeken verricht met behulp van radioactieve stoffen. Er 
worden slechts kleine hoeveelheden radioactieve stof gebruikt. 
Kleine kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. 
Daarom is ons advies dat kinderen en zwangere vrouwen onze 
afdeling mijden. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De 
afdeling Nucleaire Geneeskunde is op werkdagen van 8.30 -
17.00 telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 010 – 461 
6048. 
 
De afdeling Nucleaire Geneeskunde van Franciscus Gasthuis 
bevindt zich op de begane grond, balie 025. 
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