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Aanvullende informatie 
botdichtheidsmeting
We gaan onderzoeken wat uw botdichtheid is. Hieronder vertellen we u meer over het 
onderzoek.

Heeft u een rolstoel?
De ruimte in de onderzoekskamer is beperkt. Een tillift of een grote rolstoel kan daarom 
niet naar binnen. Bent u rolstoelgebonden? Geef dit dan alstublieft aan ons door als u 
een afspraak maakt voor dit onderzoek. Afhankelijk van uw situatie en de mogelijkheden 
bekijken we dan of het mogelijk is het onderzoek uit te voeren.

Hoe verloopt het onderzoek?
• U wordt door de radiologisch laborant(e) uit de wachtkamer opgehaald en naar 

een kleedkamer gebracht. Aan u wordt gevraagd u gedeeltelijk te ontkleden. 
• Krijgt u dit onderzoek voor de eerste keer? Dan bepalen we eerst uw 

gewicht en uw lengte. 
• Daarna vragen we u op de onderzoektafel te gaan liggen. 
• Een röntgenapparaat maakt vervolgens opnamen van uw wervelkolom en 

heupen.
• Uw gegevens met leeftijd, lengte en gewicht worden in de computer opgeslagen. De 

computer rekent uit wat uw botdichtheid is en vergelijkt dit met de gemiddelde 
botdichtheid in uw leeftijdscategorie. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Uitslag van het onderzoek 
De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag naar uw behandelend arts gestuurd wordt.
U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal bespreken.

Begeleiding
We begrijpen dat u eventueel een begeleider/ster meeneemt naar het onderzoek. Dit kan 
een grote steun voor u zijn. Maar het verrichten van een onderzoek vergt uiterste 
concentratie van de onderzoeker. Vandaar dat uw begeleider/ster niet kan meegaan naar 
het onderzoek. Hij/zij kan wachten in het kleedkamertje of in de wachtkamer.

In overleg met de laborant kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als u mee komt 
als begeleider van een kind.

Wij vragen uw begrip voor deze gang van zaken.


