
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERZOEK VAN DE BOTDICHTHEID 
(BOTDENSITOMETRIE/DEXASCAN) 

 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 



Afdeling Radiologie 
Vlietlandplein 2, 3118 JH  Schiedam 
Telefoon 010 - 893 0000 
 
 
Dhr./mevr. 
 :................................................................................
....................... 
 
Afspraakdatum
 :.................................................................tijd:…………
…………………. 
 
Internist  :…………………………………………………………….. 
tijd:……………………………. 
 
 
Het onderzoek is niet pijnlijk, duurt ongeveer 20 minuten en 
vindt plaats op de afdeling Radiologie, begane grond. U meldt 
zich bij de receptie en geeft uw aanvraagbriefje. Zijn uw 
gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak door bij de 
Inschrijfbalie op de begane grond. 
 

Doel van het onderzoek 
Via een speciaal röntgenapparaat (de dexascan), krijgt uw arts 
informatie over de hoeveelheid kalkhoudend botweefsel in uw 
lendenwervels en heup.  
 
LET OP: dit onderzoek is GEEN botscan/skeletscan, maar een 
DEXA-scan. U krijgt bij dit onderzoek dus ook GEEN injecties 
toegediend. 
 

Voorbereiding 
Komt u via uw huisarts dan moet u de bijgesloten vragenlijst 
invullen en meebrengen. 

 

Verloop van het onderzoek 
De dexascan werkt met zwakke röntgenstraling en een 
computer. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. 
Het apparaat schuift langzaam boven een gedeelte van uw 
lichaam. U voelt hier niets van. Het is belangrijk dat u tijdens 



de metingen stil blijft liggen. Soms moet u een aantal 

kledingstukken uitdoen,  bijvoorbeeld een korset, spijkerbroek 
of rok met metalen knopen, omdat die de uitslag kunnen 
beïnvloeden.  
 

Complicaties 
De uiterst moderne apparatuur gebruikt een zeer geringe 
hoeveelheid straling. Hierdoor bestaan er geen schadelijke 
gevolgen voor u en uw omgeving. 
 
Als u zwanger bent, neem dan van tevoren contact op 
met uw behandelend arts!! 

 

Uitslag              
De uitslag wordt met u besproken door een internist op de 
polikliniek, u heeft hiervoor een afspraak. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met medewerkers van de 
afdeling Radiologie.  
 
Bij verhindering 
Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u dan 
minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of 

verzetten, anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in 
rekening te brengen.  
 
NB: Wilt u er rekening mee houden dat het niet toegestaan is 

kinderen mee te nemen in de onderzoekskamer! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



VRAGENLIJST ONDERZOEK VAN DE BOTDICHTHEID 

(DEXASCAN) 
 
 

Uw huisarts heeft u verwezen naar het ziekenhuis voor dit 
onderzoek om te bepalen of er bij u sprake is van botontkalking 
(osteoporose). 
 
Aansluitend aan het onderzoek zal een van de internisten van 
ons ziekenhuis de uitslag met u bespreken en een eventuele 
behandeling voorstellen. Daarna wordt u terugverwezen naar 
uw huisarts voor de verdere behandeling. 

 
Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u 
onderstaande vragen alvast te beantwoorden en de ingevuld 
mee te nemen naar de internist.  
 
Medische voorgeschiedenis 
 
Bent u ooit geopereerd?    nee / ja 
Zo ja, graag in onderstaande tabel vermelden: 
 
Operaties: 

Jaar Soort operatie Opmerkingen 

   

   

   

   

 
Heeft u ziektes of aandoeningen (of gehad in het verleden)? 
 nee / ja 
Zo ja, graag in onderstaande tabel vermelden: 
 
Aandoeningen: 

Vanaf(jaar) Aandoening / ziekte Opmerkingen 

   

   

   

   

 



Wat is de belangrijkste reden dat dit onderzoek is 

aangevraagd? 
Aankruisen wat op u van toepassing is 
 

Klachten van pijn in het 
bewegingsapparaat 

 

Verlies van lichaamslengte  

Naar aanleiding van een botbreuk  

Naar aanleiding van een gewone 
röntgenfoto  

 

Voorkomen van osteoporose 
(botontkalking) in de familie 

 

Ter informatie (screening) voor de 
toekomst 

 

Ter vergelijking met eerder verrichte 
dexascans 

 

Andere reden, namelijk:  

 
Heeft u rugklachten? nee / ja 
Bent u korter geworden? nee / ja   hoeveel?                  

cm 
Zijn er in het afgelopen jaar in 
Franciscus Vlietland foto's van uw rug 

of heupen gemaakt? 

nee / ja 

Is er eerder een botdensitometrie bij u 
gemaakt? 

nee / ja   wanneer?   
                   waar?    

Heeft u ooit een botbreuk gehad? nee / ja 
 Pols nee / ja   wanneer?   
 Wervel nee / ja   wanneer?   
 Heup nee / ja   wanneer?   
 ..............................               wanneer? 
Komen er in uw familie mensen voor, 
die een heup of een wervel hebben 
gebroken? 

 nee / ja      bij wie? 

Komen er in uw familie mensen voor 
met osteoporose? 

 nee / ja      bij wie?  
 
 

 
Rookt u? nee / ja  hoeveel sigaretten per 

dag?  



 

Heeft u in het verleden gerookt? nee / ja  hoeveel sigaretten per 
dag?  

             wanneer bent u gestopt?  
 
Medicijngebruik 
 
Gebruikt u medicijnen? ja / nee 
Zo ja, kunt u aangeven welke, in welke dosering en op welk 

tijdstip u dit inneemt? 
 

 Naam medicijn Hoeveelheid 

/ dosis per 
dag 

Tijdstip 

van 
inname 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

U kunt ook al uw medicijnen in de verpakking naar het 
spreekuur meebrengen. 
 

Gebruikt u Prednison of heeft u dit gebruikt?       nee / ja 
Zo ja, hoeveel per dag en sinds wanneer? .........mg. vanaf 
............. 
 
Hoeveel tijd brengt u per dag gemiddeld in de buitenlucht 
door?...........minuten 
 
Hoeveel zuivelproducten gebruikt u gemiddeld per dag? 
___ bekers melk  
___ bekers karnemelk  
___ bekers 

chocolademelk 

 

___ schaaltjes 
vla/yoghurt e.d. 

 

___ plakken kaas  
     
 



Onderstaande vragen alleen voor vrouwen: 

Bent u nog (regelmatig) ongesteld?  nee / ja 
 
Zo nee, op welke leeftijd stopte de menstruatie?  .......... 

(leeftijd) 
 
Heeft u nadien hormonen geslikt?  nee / ja 
 
Vriendelijk dank voor het invullen. Vergeet u niet deze 
vragenlijst en uw medicijnen mee te nemen naar het 
spreekuur? 
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