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Radiologie 
 

DEXA meting 
 

Meting van de botdichtheid 
 
Inleiding 
U heeft met uw behandelend arts afgesproken om een DEXA (Dual Energy Xray 
Absorptiometry)meting te laten doen. Een DEXA onderzoek wordt ook wel onderzoek 
naar de botdichtheid genoemd. U heeft al uitleg gehad wat dit onderzoek inhoudt. In 
deze folder kunt u alles rustig nalezen. 
 
Doel van de DEXA meting 
Met behulp van dit onderzoek wordt de hoeveelheid kalk in het bot gemeten 
(BotMineraalDichtheid = BMD). Hierdoor is na te gaan of bij u is sprake is van 
botontkalking, osteoporose. 
 
DEXA-apparaat 
Het DEXA-apparaat is een kleine scanner, die onder en boven de onderzoekstafel 
hangt(zie foto).  
 
Het apparaat scant met behulp van een dunne röntgenbundel uw wervelkolom. Van 
vier wervels wordt de botdichtheid gemeten. Om te bepalen hoe sterk uw 
pijpbeenderen zijn scannen we ook uw linkerbovenbeen. 
 
Na het scannen berekent de laborante met een computerprogramma uw gegevens. 
Deze gegevens gaan vervolgens naar de radioloog. Deze vergelijkt de waarden van 
het kalkgehalte van uw botten met de waarden, die horen bij uw leeftijd. 
 
Vervolgens maakt de radioloog een verslag, dat hij doorstuurt naar uw aanvragend 
arts. 

 

Figuur 1. Onderzoekstafel met DEXA apparaat 
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Het onderzoek 
Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. 
 
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel met uw benen op een kussen, 
zodat uw rug vlak ligt. 
Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk ligt. Van het meten voelt u verder niets. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 
 
Uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw aanvragend specialist of huisarts. 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Centrum voor Diagnostiek 
Afdeling Radiologie 
Routenummer 11 
 (077) 320 6161 
 
Belangrijk!!!! 
Als u zwanger bent of het vermoeden heeft dat u zwanger bent dan verzoeken wij u 
dringend dit te melden vóór aanvang van het onderzoek. Waarschijnlijk zal het 
onderzoek dan uitgesteld worden tot na de bevalling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
Locatie Venlo Locatie Venray 
Tegelseweg 210 Merseloseweg 130  
5912 BL Venlo 5801 CE Venray  
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22 
internet: www.viecuri.nl 

© VieCuri Patiëntenservicebureau 
januari 2016 bestelnummer 10293 

 


