
Uw arts heeft u voor een Dexa-scan 

naar Mitralis Diagnostisch Centrum 

verwezen.

Het doel van het onderzoek
Met behulp van een DEXA-scan wordt gemeten of er 
sprake is van botontkalking (osteoporose). Door me-
dicijngebruik of erfelijke factoren kan de hoeveelheid 
kalk in uw botten afwijken van de gemiddelde hoe-
veelheid die hoort bij uw leeftijd en geslacht. Indien er 
sprake is van botontkalking, worden de botten “broos”. 
Hierdoor is de kans op botbreuken of inzakkingen van 
wervels groter. 

Wat is een Dexa-scan?
Een DEXA-scan is een onderzoek waarmee de hoe-
veelheid kalk in uw botten wordt gemeten. De gemeten 
hoeveelheid kalk wordt vergeleken met waarden die 
gemiddeld horen bij uw leeftijd en geslacht

Voorbereiding 
Voor het onderzoek mag u normaal eten en drinken. 
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze op de gebruike-
lijke wijze innemen. Het is niet mogelijk om het onder-
zoek te verrichten als u enkele dagen van tevoren een 
röntgenonderzoek van maag of darmen hebt gehad 
waarbij een contrastmiddel is toegediend. Neem in dat 
geval telefonisch contact op met Mitralis Diagnostisch 
Centrum voor nader overleg.

Kleding waarin metaal zit, moet voor het onderzoek wor-
den uitgetrokken. Dit geldt bijvoorbeeld voor kleding 
met ritsen, drukknoopjes, haakjes, beugel BH of korset. 
Kleding zonder metaal kan in de meeste gevallen worden 
aangehouden. Als u sieraden draagt, hoeft u deze niet af 
te doenBelangrijk

Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, neemt 
u dan contact op met de arts die u heeft verwezen, voor 
nader overleg. 

Als niet duidelijk is of de vrouw zwanger is, wordt het 
onderzoek uitgesteld tot daarover zekerheid bestaat. Is 
uitstel onverantwoord? Dan wordt de vrouw behandeld 
alsof zij zwanger is. De radioloog overlegt hierover met 
de behandelend arts.

Dexa-scan 
Door middel van deze folder wil Mitralis Diagnostisch Centrum u informeren over een 

DEXA-scan. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.
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Het onderzoek
Standaard wordt een meting van de onderste rug- 
wervels en de linker heup gemaakt. Tijdens het onderzoek 
ligt u op uw rug op een onderzoektafel; 

U ligt niet in een tunnel. Een scanner-arm die is ver-
bonden met een computer beweegt boven het te meten 
gebied heen en weer en zendt een minimale hoeveel-
heid röntgenstralen uit. 
Het is belangrijk dat u tijdens een meting stil blijft 
liggen. 
Elke meting duurt ongeveer 2 à 3 minuten. Het totale 
onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is niet pijnlijk.

Vragen? 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt 
u deze stellen aan uw behandelend arts of de röntgenlaborant(e). 

Telefonisch kunt u contact opnemen met: 
Mitralis Diagnostisch Centrum,  tel.nr. 045 8 200 100.
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Uitslag
Binnen 24 uur na het onderzoek bekijkt de radioloog 
de beelden en maakt er een verslag van. Dit verslag 
wordt doorgestuurd naar de aanvrager (in veel geval-
len uw huisarts) met wie u zelf een afspraak maakt om 
de uitslag te bespreken.


