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Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelende 
arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

• De beeldvorming duurt zo’n 5 à 10 minuten. 

• U moet tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil 
   blijven liggen op de onderzoekstafel. 

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen, 
als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. 

Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt 
verder helpen.

Contact

Dienst nucleaire geneeskunde 

Tel.: 03 821 35 68
Fax: 03 821 58 92

Botdensitometrie
Informatiebrochure patiënten



Beste patiënt,

U ondergaat binnenkort een botdensitometrie. Deze 
brochure geeft u wat meer informatie over het onderzoek 
en hoe u zich moet voorbereiden. 

Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust aan uw arts of 
verpleegkundige. U vindt onze contactgegevens achteraan. 
We helpen u graag verder.

Het team nucleaire geneeskunde

Wat is een botdensitometrie?

• Een botdensitometrie of DEXA is een onderzoek waarmee 
   men de botdensiteit of botdichtheid kan bepalen.

• De verkregen botdichtheden worden vergeleken met 
   referentiepopulatie(s). Deze vergelijking leidt tot een 
   diagnose (normaal, osteopenie, osteoporose) en berekent 
   de kans op een fractuur. 

• Bij total-body-metingen kan er naast de botdichtheid ook 
   de samenstelling van de zachtere delen bepaald worden. 

Hoe bereidt u zich voor? 

• U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.

• U mag uw gebruikelijke geneesmiddelen normaal  
   innemen.

• Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap. 
   Overleg met uw arts en verwittig ons op voorhand als u 
   mogelijk zwanger bent.

• Het onderzoek gebeurt niet indien u recent (i.e. 1 à 2 
   weken geleden) een onderzoek van het maagdarmkanaal 
   onderging met toediening van röntgencontrast.

Waar meldt u zich aan?

Komt u voor de eerste keer naar het UZA, ga dan naar 
het loket ‘Inschrijvingen raadpleging’ in de inkomhal. 
Nadien gaat u naar beneden (niveau -1) en volgt u route 11, 
nucleaire geneeskunde. 

Als u al een patiëntenbadge van het UZA hebt, dan komt u 
rechtstreeks naar onze dienst (route 11).

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

• Schoenen en storende kleding (lange broek, rok, kno-
pen, korset, BH,…) moet voor het onderzoek uitgetrok-
ken worden. 

Het onderzoek

• Afhankelijk van de indicatie duurt het onderzoek zo’n 
   5 minuten (standaard DEXA-meting van de lage rug en  
   de heupen) of 10 minuten (lichaamssamenstelling).  

• Er gebeurt geen meting van de heup(en) in geval van 
   aanwezigheid van metaal (vb. prothese) rondom de 
   heup(en).

• Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.

Na het onderzoek

• U mag zelf met de wagen naar huis rijden.

• U mag gewoon eten en drinken.


