Dexa scan

Wij adviseren u deze informatie ruim van tevoren zorgvuldig door te lezen.
Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een Dexa-onderzoek te
laten doen. Dit is een onderzoek waarbij met behulp van röntgenfoto’s de
kalkhoudendheid van uw botten gemeten wordt.
Doel van het onderzoek
Door middel van een DEXA-scan kunnen we bij u de kalkhoudendheid van de
botten bepalen. Zo kunnen we zien of er sprake is van osteopenie (beginnende
botontkalking) of osteoporosis (botontkalking). De Dexa-scan meet de
botdichtheid van de heup en van de onderste rugwervels.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15-25 minuten.
Voorbereiding
U mag drie weken voorafgaand aan het onderzoek geen
röntgencontrastonderzoeken en/of nucleair geneeskundige onderzoeken hebben
gehad. Deze onderzoeken kunnen invloed hebben op de metingen.
Medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen.
Kleding
Wij adviseren u om gemakkelijke kleding aan te trekken.
Tijdens het onderzoek mogen uw onderbroek en sokken aanblijven.
Hoe gaat het onderzoek
Vooraf worden uw lengte en gewicht bepaald. Vervolgens gaat u plat op uw rug
op de onderzoektafel liggen. Er worden twee metingen gedaan, zowel van de
onderste rugwervels als ook van de linker heup. Per meting wordt u in de juiste
positie gebracht met behulp van een kussen of steuntje. Terwijl u stil blijft liggen
maakt het toestel, dat boven u hangt, een scan van de wervels en de heup. Mocht
er sprake zijn van osteopenie (beginnende botonkalking), dan wordt er ook nog
een scan gemaakt van uw gehele rug, daarvoor moet u op de rechter zij gaan
liggen. Bij het onderzoek maken we gebruik van röntgenstralen. Van deze straling
merkt u tijdens het onderzoek niets.
Complicaties
De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is
zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook als u
meerdere onderzoeken heeft ondergaan.
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Uitslag
Na het onderzoek zal de arts de foto’s bekijken en beoordelen. De uitkomst
daarvan krijgt u te horen van de arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd.
Deze bespreekt ook met u welke gevolgen de uitslagen van het onderzoek voor u
hebben.
Komt u via de F&O poli dan ontvangt u binnen 4 weken de uitslag schriftelijk thuis.
Opmerkingen
Mocht u zwanger zijn, of denkt u zwanger te kunnen zijn, dan kan het
röntgenonderzoek geen doorgang vinden!
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de
afdeling radiologie op T 0187 60 74 99.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u tussen
08.30-17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling radiologie op
T 0187 60 74 99.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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