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DEXA meting (onderzoek naar botdichtheid) 
  

Inleiding  

Deze folder geeft u informatie over de DEXA meting (Dual Energy X-ray Absorptionmetry).  

  

Osteoporose  

In de loop van het leven neemt bij iedereen de botdichtheid af. Dit proces verloopt sneller bij vrouwen 

dan bij mannen. De belangrijkste factoren die dit proces kunnen beïnvloeden zijn: uw eetgewoontes, 

lichaamsbeweging, roken, vrouwelijke hormonen en het gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld 

corticosteroïden). Met een DEXA-scan kunnen we de botdichtheid bij u bepalen. Zo kunnen we zien of er 

bij u sprake is van meer dan normale botontkalking.  

  

DEXA meting  

De DEXA meting vindt plaats op de afdeling Radiologie. Bij een DEXA meting wordt een scan gemaakt van 

een heup en de onderrug met behulp van röntgenstraling. Na de scan wordt door een computer bekeken 

hoe de botdichtheid is in vergelijking met een gemiddelde vrouw van 35 (de zogenoemde T-score) en in 

vergelijking met uw leeftijdsgroep (de zogenoemde Z-score).  

  

Voorbereiding  

Bij aankomst in het ziekenhuis dient u zich te melden bij de balie van de afdeling Radiologie. Daar 

verwijzen de assistentes u door naar de juiste wachtkamer.  

Vanuit de wachtkamer wordt u opgehaald door de (assistent)radiodiagnostisch laborant, die het 

onderzoek zal uitvoeren.   

  

Voorafgaand aan het onderzoek worden uw gewicht en lengte gemeten. Zo nodig wordt u gevraagd op 

welke leeftijd u in de overgang kwam. Voor de DEXA meting ontkleedt u zich, met uitzondering van 

sokken, onderbroek en een eventueel T-shirt of hemd, zonder metaal.  

 

Het onderzoek  

U gaat op uw rug op de onderzoekstafel liggen. Voor de scan van uw heup wordt tussen uw benen een 

soort driehoek geplaatst, waartegen de voet van de te scannen heup wordt geplaatst. Voor de scan dient 

u enkele minuten stil te blijven liggen. Aansluitend wordt een tweede scan van uw onderrug gemaakt. 

Hiervoor komt er onder uw benen een hoog, schuimrubber blok te liggen. Dit zorgt ervoor dat uw rug zo 

plat mogelijk op de tafel ligt. Ook voor deze scan dient u enige minuten stil te liggen. Daarna wordt in 

een andere richting een derde scan van uw rug gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.  
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Na de DEXA meting  

De (assistent)radiodiagnostisch laborant werkt de gegevens met behulp van de computer uit. In 

sommige gevallen zal er een röntgenfoto van de onderrug gemaakt worden. Dit krijgt u direct te horen 

en wordt direct uitgevoerd.  

De (assistent)radiodiagnostisch laborant zal controleren of het onderzoek technisch gelukt is. Bij twijfel 

wordt er overlegd met de radioloog.  

De interpretatie van de DEXA meting en de eventueel aanvullende röntgenfoto wordt gedaan door de 

radioloog (de arts van de afdeling Radiologie).   

  

Uitslag  

De uitslag van het onderzoek krijgt u op de eerstvolgende afspraak met de behandelend arts. Deze 

afspraak dient u zelf te maken. 

 

Belangrijk! 

Sommige onderzoeken voorafgaand aan een DEXA-scan kunnen invloed hebben op de    

betrouwbaarheid van uw botdichtheidsonderzoek.  

Neemt u in de volgende gevallen contact op met de afdeling Radiologie: 

 U heeft in de week voorafgaand aan uw DEXA-scan een CT-scan op de afdeling Radiologie 

gehad, waarvoor u een contrastmiddel moest drinken (Een CT-scan van de buik); of een 

dunne darm of dikke darmonderzoek waarbij er contrastmiddel in de darm is ingebracht. 

 U heeft in drie dagen of minder voorafgaand aan uw DEXA-scan een onderzoek op de 

afdeling Nucleaire Geneeskunde gehad. 

  

Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. 

Bij patiënten die in onzekerheid verkeren over het feit of zij zwanger zijn, dient dit 

röntgenonderzoek te worden uitgevoerd in de eerste week na het begin van de menstruatie. 
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