
 
 

 
 

 
 

 

Dexa-scan 

 
Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten voor aanvang van het onderzoek melden. 
 
Inleiding 

Uw behandelend huisarts heeft een botdichtheidsmeting voorgesteld. Deze meting bepaalt de botdichtheid 
van uw botten. Dit onderzoek is vooral van belang voor het opsporen van botontkalking (osteoporose) en het 
bepalen van het effect van een behandeling. 
 
Voorbereiding 

 Indien u links, rechts of beiderzijds een heupprothese heeft, meldt u dit dan vóór het onderzoek aan de 
medewerker. 

 U mag 1 week voor dit onderzoek geen röntgenonderzoek laten doen waarbij contrast wordt gebruikt. 
 U hoeft voor dit onderzoek verder geen voorbereidingen te treffen. 
 
Het onderzoek 

Na binnenkomst in het Laurentius Ziekenhuis meldt u zich aan bij de centrale aanmeldzuil in de entreehal en 
controleert u uw gegevens. Vervolgens krijgt u een dagticket. Met dit ticket meldt u zich aan bij de zuil op de 
afdeling Nucleaire Geneeskunde, route 0.13. U kunt daarna meteen plaatsnemen in de wachtruimte . 
 

Bij een dexascan wordt met een speciaal röntgenapparaat, ook wel DEXA- of botdichtheidsmeter genoemd, 
de botdichtheid van enkele ruggenwervels en een heup gemeten. 
Tijdens het onderzoek kunt u uw kleding meestal aanhouden. Kleding met metalen voorwerpen, zoals BH, 
ritssluiting en korset moet u uitdoen. Tijdens de meting is het van belang dat u stil blijft liggen. Het totale 
onderzoek zal ongeveer twintig minuten in beslag nemen. Het onderzoek is niet belastend of schadelijk voor 
uw gezondheid.  
 
Uitslag 

Uw huisarts zal de uitslag van het onderzoek met u bespreken. 
 
Belangrijk 

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn (overtijd), meld dit dan voor het onderzoek aan uw huisarts. Het 
onderzoek zal dan veelal uitgesteld worden tot na de bevalling. 
 
Vragen 

Indien u nog vragen over dit onderzoek heeft, kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de afdeling 
Medische beeldvorming (nucleaire geneeskunde), route 0.13 Telefoonnummer (0475) 38 24 90. 
 
 

Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan) 
6043 CV Roermond 
www.lzr.nl 
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