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Contact
Secretariaat radiologie:
056/ 62 33 55

Telefoonnummer onthaal: 
056/ 62 31 11

E-mail:
radiologie@ziekenhuiswaregem.be

Botdensitometrie

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht 
op het secretariaat van de Dienst Radiologie.
Telefoon: 056/ 62 33 55

Radiologen: 
Dr. L. Ceuterick
Dr. E. Janssens
Dr. F. Van Geluwe
Dr. J. Van Melkebeke

Afspraak
Uw afspraak is op  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  /  . . . . . . . . 

om ........ : ........ uur

 
Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een 
nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats 
worden geholpen.

Telefoon: 056/ 62 33 55 
Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u
Zaterdag van 8.30u tot 12.30u



Let op! Indien u recent een onderzoek met contraststof-
fen of isotopen onderzoek (PET-scan, CT-scan, scinti-
grafie) onderging is het aangewezen om minstens een 
week te wachten voor de botdensitometrie plaatsvindt.

Voor het onderzoek
Het onderzoek vraagt geen enkele voorbereiding, u mag 
behoudens enkele uitzonderingen** vooraf alles eten, 
drinken en uw medicatie innemen.  
Omdat metalen voorwerpen de resultaten van het 
onderzoek vertekenen, is het wel aangewezen om voor 
dit onderzoek gemakkelijke kledij te dragen (zonder 
metalen beugels, gespen of ritsen) en geen juwelen te 
dragen aan de armen en handen.    

Op de dag van het onderzoek dient u zich enkele 
minuten voorafgaand aan het tijdstip van uw afspraak 
met uw identiteitskaart en het aanvraagformulier aan 
te bieden aan de dienst inschrijvingen (vooraan het 
ziekenhuis). 
Bij de dienst inschrijvingen wordt een identificatieklever 
op het aanvraagformulier gekleefd. Daarna dient u zich 
met dit aanvraagformulier aan te melden op het secre-
tariaat van de dienst medische beeldvorming.  

Het onderzoek
De verpleegkundige die het onderzoek uitvoert zal u 
enkele vragen stellen omtrent uw gewicht en uw lengte 
en naar eventuele ingrepen aan rug of heup(en) waarbij 
prothesen of metalen platen/schroeven werden inge-
bracht. Dan wordt u gevraagd om neer te liggen op de 
onderzoekstafel.

Vervolgens dient u enkele minuten stil te liggen terwijl 
het meettoestel over uw lichaam beweegt. U voelt hier 
niets van. Gewoonlijk worden er een drietal metingen 
gedaan (van de lage rug en beide heupen) die telkens 
een minuut in beslag nemen.

Na het onderzoek zal de verpleegkundige u nog enkele 
vragen stellen over uw rook- en drinkgewoonten, 
medicatiegebruik en aandoeningen waar u zelf aan lijdt 
of die in uw familie voorkomen. Het is de bedoeling om 
hiermee andere factoren die invloed hebben op oste-
oporose in kaart te brengen. 

Resultaten
Na het onderzoek mag u onmiddellijk de dienst verla-
ten. Het onderzoek heeft geen bijwerkingen, u hoeft dus 
geen voorzorgen te nemen.

De radioloog zal het onderzoek beoordelen en een ver-
slag opmaken voor uw verwijzende arts. U kan dan met 
uw verwijzende arts contact nemen om de resultaten te 
bespreken 
   

Kostprijs
U hoeft na het onderzoek niet onmiddellijk te betalen. 
Botdensitometrie is onder bepaalde voorwaarden 
terugbetaalbaar door uw ziekenfonds. Indien uw arts 
risicofactoren voor osteoporose vermeldt wordt het 
onderzoek in principe om de  5 jaar terugbetaald.  
Het ziekenhuis regelt eerst de terugbetaling met uw 
ziekenfonds en voor het remgeld wordt u op een later 
tijdstip een factuur toegestuurd.    

* Vrouwen die mogelijks zwanger kunnen zijn, dienen 
dit vooraf te melden. Hoewel de dosis röntgenstralen 
zeer laag is (minder dan 1/10de van een standaard RX 
van longen en hart) wordt het onderzoek in principe 
niet uitgevoerd bij zwangere vrouwen. 

** Uitzonderingen zijn recente inname van contraststoffen 
(bariumpap, Iodiumhoudende contraststoffen en kalk-
supplementen (24 u  voor het onderzoek)

Wat?
Botdensitometrie of DEXA-scan is een onderzoek om 
de bot-dichtheid (de hoeveelheid kalk in uw skelet) te 
meten. Dit gebeurt door met een lage dosis röntgen-
stralen*. De resultaten van het onderzoek laten uw arts 
toe om de mate van osteoporose (botontkalking) te 
berekenen en een inschatting te maken van het risico 
op breuken ten gevolge ervan.

Op basis van de resultaten kan uw arts zo nodig een 
behandeling adviseren met medicatie die osteoporose 
tegengaat. Deze medicatie wordt in een aantal gevallen 
terugbetaald door het ziekenfonds, op voorwaarde dat 
dit wordt gemotiveerd aan de hand van de resultaten 
van een botdensitometrie.

Osteoporose?
Osteoporose (= botontkalking) is een aandoening waar-
door het bot brozer wordt en de persoon die eraan lijdt 
meer kans heeft om breuk op te lopen. Vaak gaat het 
dan om een heupbreuk of een ingezakte wervel. 

Dit verschijnsel komt weliswaar meer voor bij vrou-
wen (vooral na de menopauze), maar ook mannen en 
personen met specifieke aandoeningen kunnen erdoor 
getroffen worden.

Aanvraag voor het botdensitometrie
Zoals voor elk radiologisch onderzoek kan u zich niet 
zomaar op eigen initiatief aanmelden voor een botden-
sitometrie. 
U dient voorafgaandelijk onderzocht te worden door 
een arts (huisarts of geneesheerspecialist) die beoor-
deelt of dit onderzoek aangewezen is. Zo nodig zal uw 
arts een aanvraagformulier voor botdensitometrie 
schrijven.

Voor dit onderzoek dient u vooraf een afspraak te 
maken met het secretariaat van de dienst medische 
beeldvorming  (tel. 056/62 33 55).


