
NUCLEAIRE GENEESKUNDE
INFORMATIEFOLDER

BOTDENSITOMETRIE



Een botdensitometrie, ook wel 
botdichtheidsmeting of DEXAscan genoemd, is 
een eenvoudig onderzoek waarbij met behulp 
van een zeer lage dosis röntgenstralen, de 
hoeveelheid kalk in het bot wordt gemeten.

DOEL VAN HET ONDERZOEK :

• opsporen van eventuele botontkalking of 
osteoporose.

• berekenen van het risico op botbreuken door de 
botontkalking.

• controle van de doeltreffendheid van een 
behandeling bij botontkalking



WAT IS OSTEOPOROSE ?

Beenderen hebben kalk of calcium nodig om sterk en 
stevig te blijven.

Bij osteoporose verliezen de beenderen botmassa en 
structuur.
U kan al een vermindering van 30% van uw 
botmassahebben op het moment dat u “ zomaar “ een 
bot breekt.

VOORBEREIDING

Voor dit onderzoek hoeft u zich niet speciaal voor te 
bereiden.
Indien u een onderzoek met contrast in de abdominale 
streek hebt gekregen, geldt er een wachttijd van 2 
weken voordat de botmeting kan gebeuren.
Indien u een ander onderzoek op de Nucleaire 
Geneeskunde hebt ondergaan moet er een wachttijd 
van 3 dagen in acht genomen worden.



ZWANGERSCHAP
Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger bent, meld 
dit aan uw arts, het onderzoek kan in dit geval niet 
doorgaan.

HET ONDERZOEK
Bij dit onderzoek worden door middel van een smalle 
bundel röngtenstralen, afbeeldingen gemaakt van de 
wervelzuil en de beide heupen .
Zo wordt de dichtheid van het bot en de mate van 
botontkalking gemeten.

Het is niet nodig om u uit te kleden voor dit onderzoek. 
Wel moet u eventuele metalen voorwerpen ter hoogte 
van de lage wervelzuil en de de heupen verwijderen.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een 
scantafel, de stralingsbron beweegt zich over u heen 
en weer.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 15 
minuten.

BIJWERKINGEN
Er zijn geen bijwerkingen na dit onderzoek, dus u kan 
de dienst op eigen kracht verlaten.

RESULTAAT
Aan de hand van de meetresultaten maakt de arts van 
de dienst Nucleaire Geneeskunde een verslag dat naar 
uw behandelende arts wordt verzonden.

Uw behandelende arts zal de resultaten van het 
onderzoek met u bespreken.



CONTACT
Secretariaat nucleaire geneeskunde:
Tel. 012 39 79 40
Iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 
bereikbaar.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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