Botdichtheidsmeting
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Een botdichtheidsmeting is een röntgenscan van de onderrug en heupen. Hiermee is het mogelijk de
hoeveelheid kalk in de botten te meten. Met deze meting kan worden vastgesteld of er eventueel sprake is van
osteoporose (botontkalking). In deze folder vindt u hierover meer informatie.

Het onderzoek

De botdichtheidmeting wordt uitgevoerd door een van onze laboranten. Het onderzoek is niet pijnlijk. Indien
nodig wordt u vooraf gewogen en wordt uw lengte bepaald. Eerst wordt de botdichtheid van uw onderste
rugwervels gemeten. Hierbij ligt u op uw rug met een groot kussen onder uw benen. De meetapparatuur
beweegt op een afstand van ongeveer 20 cm boven uw buik. Deze meting duurt ongeveer 5 minuten. Daarna
wordt de heup gemeten. Hierbij ligt u op uw rug en wordt uw been een beetje naar binnen gedraaid. Deze
meting duurt ook ongeveer 5 minuten. Voor het onderzoek zal u verteld worden welke kledingstukken u
eventueel uit moet trekken. Wij raden u aan sieraden en piercings thuis te laten.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen
voor een afspraak: 088 0100 900.
Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur
van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie.
Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:
het aanvraagformulier, dat u van uw (huis)arts meekrijgt/een verwijsbrief
uw verzekeringspasje
uw identiteitsbewijs

•
•
•

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan voor het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek
heeft aangevraagd. Tijdens de zwangerschap raden wij een röntgenscan af.

Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt binnen 24 uur verstuurd naar de arts die het onderzoek heeft
aangevraagd. Hij of zij zal u verder informeren.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur
(vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

IE

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad
of kijk op www.dcklinieken.nl.

