
Botdichtheidsmeting 

(DEXA-scan, botdensitometrie)  

U krijgt een botdichtheidsmeting. Uw arts onderzoekt hoeveel röntgenstraling uw botten tegenhouden. Dit zegt 
iets over de hoeveelheid kalk in uw botten. Zo kan de arts botontakalking (osteoperose) of vermindering van de 
botdichtheid (osteopenie) aantonen. Door het onderzoek om de paar jaar uit te voeren, ziet de arts of medicijnen 
tegen botontkalking goed werken voor u.  
 
Dit is geen nucleair onderzoek. In sommige ziekenhuizen gaat u ervoor naar de afdeling radiologie.  
 
Let op: dit is algemene informatie. Uw eigen ziekenhuis kan dingen anders doen of andere regels hebben. Vraag 
naar de regels van uw ziekenhuis. En houdt u daar aan. 
 
Waar moet u op letten voor het onderzoek begint? 
 
Kom op tijd   
Kunt u niet op uw afspraak komen? Bel dan met het ziekenhuis.  
 
Borstvoeding en zwangerschap 
Bent u zwanger? Geef dit dan door aan uw arts. Misschien kan het onderzoek dan niet doorgaan, of moet de arts 
een voorzorgmaatregel nemen. Geeft u borstvoeding? Daar kunt u gewoon mee doorgaan. Uw kindje krijgt 
hierdoor geen straling binnen.  
 
Röntgencontrastonderzoek 
U mag in de drie dagen vóór het onderzoek geen röntgencontrastonderzoek hebben gehad. Ziet u op uw 
afsprakenkaart dat dit toch gepland staat? Laat dit dan meteen weten bij de afdeling Radiologie of Nucleaire 
Geneeskunde. Misschien moet het onderzoek dan worden uitgesteld. 
 
Hoe verloopt het onderzoek? 
Tijdens het onderzoek ligt u met uw rug op de onderzoekstafel. Een stralingsapparaat beweegt onder en boven de 
tafel heen en weer. Soms beweegt het apparaat langs uw hele lichaam, soms langs enkele botten. Bijvoorbeeld een 
heup, onderarm of een deel van de wervelkolom. Het is erg belangrijk dat u tijdens dit onderzoek stil ligt. 
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 
 
De uitslag 
De arts die u behandelt, vertelt u de uitslag van het onderzoek.  
 
Zijn er bijwerkingen?  
Voor dit onderzoek krijgt u röntgenstraling door uw lichaam. Dit is niet gevaarlijk voor u, omdat het maar heel 
weinig is. Ook bij kinderen kan het geen kwaad. Er zijn bij dit onderzoek geen bijwerkingen.  
 
Meer weten? 
Hebt u vragen over het onderzoek? Stel deze vragen dan aan uw arts. Ook op de site van de Nederlandse 
Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde vindt u veel informatie: www.nvng.nl.  
 
Kunt u niet komen? 
Kunt u niet op uw afspraak komen? Bel dan met het ziekenhuis. Zorg er ook voor dat u op tijd aanwezig bent voor 
het onderzoek.  

 

http://www.nvng.nl/

