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Onderzoek naar botontkalking
(osteoporose)
U heeft het Flevoziekenhuis bezocht wegens een botbreuk. Uit onderzoek blijkt dat het
krijgen van een botbreuk na het 50ste jaar een eerste aanwijzing kan zijn voor botontkalking
en er een hoger risico is op een nieuwe botbreuk. Botontkalking kan goed behandeld
worden, waardoor de kans op een nieuwe botbreuk duidelijk kleiner wordt. Daarom nodigen
wij u uit voor onderzoek om vast te stellen of er bij u sprake is van botontkalking.

Wat gaat er gebeuren?
In hoeverre uw botbreuk is veroorzaakt door osteoporose, onderzoeken wij door het meten
van de botdichtheid. Dit doen we door een DEXA-scan. Dit is een soort röntgenfoto van de
wervels en de heupen. Daarnaast onderzoeken wij uw bloed.

Wat moet u doen?
Bloedprikken: uiterlijk 1 week voor uw afspraak
Voor het bloedonderzoek gaat u naar de bloedprikost in het Flevoziekenhuis, of een van de
andere locaties in Almere waar u kunt bloedprikken. Kijk op
www.flevoziekenhuis.nl/bloedprikken.
Belangrijk
Bij deze brief zit een formulier voor bloedonderzoek. Neem dit formulier mee. U moet uiterlijk
een week voor de afspraak bij de internist bloedprikken. U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn.
Wij hebben twee afspraken voor u gepland:
 een afspraak bij de afdeling Radiologie voor een Dexa-scan
 een afspraak met de internist om de resultaten van het onderzoek te bespreken.
Tijdens uw afspraak bij de internist krijgt u de uitslagen van de onderzoeken. De internist
spreekt zo nodig een behandeling met u af. Uw huisarts ontvangt alle relevante gegevens en
begeleidt u bij een eventuele behandeling.
Draagt u gips?
Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden nadat gips is verwijderd. Als u net uw heup heeft
gebroken is het verstandig om dit onderzoek pas na 2-3 maanden te doen. Dan bent u
mobiel genoeg om het onderzoek te ondergaan.

Heeft u vragen?

1-1

15-1-2021

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde via
het telefoonnummer  (036) 868 8717. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

