
Osteoporose: 
Waarom screenen?

Na het onderzoek
• Na het onderzoek kan u meteen naar huis.
• Gebruik van uw auto, fi ets of openbaar vervoer 

is geen probleem.
• Uw huisarts of specialist ontvangt een verslag 

van het resultaat van de botdensitometrie.

Terugbetaling
De ziekteverzekering (RIZIV) betaalt een 
botdensitometrie enkel onder bepaalde 
voorwaarden terug:
• Bij vrouwen ouder dan 65 jaar met familiale 

voorgeschiedenis van osteoporose.
• Bij aanwezigheid van één of meerdere 

risicofactoren * (zowel bij mannen als vrouwen).
• Bij een herhaling van het onderzoek na 5 jaar, in 

de hierboven beschreven situaties.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling 
dient de huisarts of specialist een specifi ek 
aanvraagformulier in te vullen.
* Contacteer uw arts om in te schatten of de 
voorwaarden voor terugbetaling door het 
ziekenfonds voor u van toepassing zijn.

 Indien het ziekenfonds het onderzoek niet 
terugbetaalt, valt de kost voor het onderzoek 
volledig ten laste van de patiënt.

Voorschrift
Er dient steeds een voorschrift voorgelegd te 
worden van de huisarts of specialist om het 
onderzoek te kunnen uitvoeren en om recht te 
hebben op eventuele terugbetaling.

DiagnostiX
Steenweg op Turnhout 96
2360 Oud-Turnhout
T 014 747292
www.diagnostix.be

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag: 
8u30 - 12u30 en 13u30 - 17u30
Donderdag: 
8u30-12u30 en 13u30-15u30

Telefonisch bereikbaar 
om afspraken te plannen 
op weekdagen van 8u tot 20u 
en op zaterdag van 9u tot 12u.
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Wat is osteoporose?
Voorbereiding
• U mag gewoon eten en drinken, u hoeft niet 

nuchter te zijn.
• U mag uw gebruikelijke medicatie gewoon 

innemen.
• Draag makkelijk zittende kledij.
• Draag kledij zonder metalen onderdelen 

(vb ritssluiting, drukknoppen, riem, …).
• Draag geen metalen voorwerpen (juwelen, 

horloges, piercings, …).
• Indien u zwanger bent, kan het onderzoek niet 

doorgaan.
• Indien u borstvoeding geeft, kan het onderzoek 

doorgaan.
• Indien u een heupprothese heeft of indien er 

metaal in de rug aanwezig is, gelieve dit voor 
het onderzoek te melden.

• Indien u enkele dagen voordien een röntgen-
onderzoek heeft gehad met contraststof 
(o.a. bij een CT onderzoek), dan dient u 2 weken 
te wachten vooraleer de botdensitometrie kan 
plaatsvinden.

Verloop
• U ontvangt een korte vragenlijst.
• De verpleegkundige overloopt deze vragenlijst 

met u.
• U neemt plaats op de onderzoekstafel en u ligt 

op uw rug.
• Voor sommige foto’s worden uw benen op een 

hoog kussen geplaatst.
• Men scant de rug, de heupen en eventueel de 

onderarm.
• Het onderzoek duurt in totaal +/- 10 minuten.
• Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u niet 

beweegt.
• Tijdens het ganse onderzoek blijft de verpleeg-

kundige naast u aan het toestel zitten.
• Het onderzoek is pijnloos

Osteoporose of botontkalking is een veel 
voorkomende, chronische aandoening van het 
skelet, waarbij het bot ongemerkt steeds brozer 
wordt tot het zo fragiel is dat het gemakkelijk 
kan breken. De meest voorkomende fracturen 
ten gevolge van osteoporose zijn: pols-, wervel- 
en heupfracturen. Osteoporose kan vroegtijdig 
opgespoord en doeltre� end behandeld worden.

Wie loopt een verhoogd risico 
op osteoporose?
• Vrouwen tijdens of na de menopauze
• Genetische factoren
• Tengere lichaamsbouw
• Ongezonde levensstijl (weinig lichaamsbeweging, 

roken, overmatig alcoholgebruik)
• Bepaalde medicatie (gebruik van cortisone)
• Reeds fractuur opgelopen na banale val
• Lengteverlies > 4cm
• …

Doel van het onderzoek
Een botdensitometrie is een onderzoek dat uw arts 
helpt om:
• Osteoporose op te sporen.
• Het risico op een fractuur in te schatten en indien 

nodig de gepaste behandeling op te starten.
• Na te gaan of een lopende behandeling voor 

osteoporose voldoende doeltre� end is.

Een botdensitometrie (BMC of DEXA scan 
genoemd) is een eenvoudig/veilig onderzoek, 
waarbij met behulp van een zeer lage dosis 
röntgenstralen de dichtheid van het bot gemeten 
wordt.
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