
 

 

 

 

Aanvraagformulier Botdensitometrie 

 

 

Om een Botdensitometrie uit te voeren is het noodzakelijk om het gewicht en lengte van de patiënt te kennen.  

 

Gewicht :                         Kg                       Lengte :                       cm  

 

         Botdensitometrie met terugbetaling door mutualiteit:   

 

Botdensitometrie is een onderzoek dat vergoed wordt EENS OM DE 5 JAAR  op voorwaarde dat de patiënt 

voldoet aan één van volgende criteria:  

 
 

1 – vrouwen van meer dan 65 jaar met een familiale geschiedenis van osteoporose namelijk een heupfractuur bij 

familie van de eerste of tweede graad; 

 

2 – ongeacht de leeftijd of het geslacht, indien één of meer van de volgende risicofactoren aanwezig zijn : 

a) niet oncologische low impact wervelfractuur 

b) antecedent van een perifere low impact fractuur met exclusie van fractuur ter hoogte van vingers, 

tenen, schedel, gelaat of van de cervicale wervelzuil; 

c) patiënten met een voorgeschreven corticotherapie van meer dan drie maand opeenvolgend aan een 

equivalent van > 7.5 mg prednisolone/dag; 
d) oncologische patiënten onder anti-hormonale therapie of in menopauze als gevolg 

van de oncologische therapie; 

e) patiënten met minstens één van de volgende risico aandoeningen: 

1. reumatoïde artritis 
2. evolutieve niet behandelde hyperthyreoïdie 

3. hyperprolactinemie 

4. langdurig hypogonadisme (inbegrepen therapeutische orchidectomie of 

langdurige behandeling met een « gonadotrophine-releasing-hormone » (GnRH) 

analoog) 

5. renale hypercalciurie 

6. primaire hyperparathyreoïdie 

7. osteogenesis imperfecta 

8. ziekte/Syndroom van Cushing 

9. anorexia nervosa met Body Mass Index < 19 kg/m2 

10. vroegtijdige menopauze (< 45 jaar). 
 

3 – Het DEXA onderzoek kan herhaald worden na vijf jaar volgens dezelfde toepassingsregels 
 

 

 

 

 

 

 

Kleefbriefje Patiënt 



 
Aanvragende Arts 

(stempel + handtekening+ datum) 

 

Het verslag moet voortaan de berekening van het fractuurrisico (FRAX) omvatten.  

Gelieve aan te duiden of de volgende risicofactoren aanwezig zijn : 

 
0 Persoonlijke antecetenden van heupfracturen 

(Vroegere fractuur op volwassenleeftijd spontaan opgetreden of fractuur door trauma die bij een volwassen 

gezonde persoon niet opgetreden zou zijn). 

 

0 Antecedenten heupfracturen bij verwanten van de 1ste graad (moeder of vader) 

 

0 Actief roken 

 

0 Glucocorticoïden gebruik 
(Indien patiënt orale glucocorticoïden gebruikt of heeft gebruikt gedurende meer dan 3 maanden met dosis 

van 5 mg prednisolone per dag of meer (of gelijkwaardige dosis van andere glucocorticoïd). 

 

0 Reumatoïde Artritis 

 

0 Secondaire Osteoporose 

(Indien patiënt pathologiën vertoont gekoppeld aan osteoporose. Met inbegrip Diabetis type 1 (insuline), 

osteogenesis imperfecta bij volwassene, niet behandelde langdurige  hyperthyroïdisme, hypogonadisme of 

vroegtijdige menopauze (<45 jaar), chronische ondervoeding, malabsorptie en chroische leverziekten. 

 

0 Dagelijks gebruik van  3 eenheden alcohol 

 

 
                         Botdensitometrie ZONDER terugbetaling door mutualiteit (55€ ten laste van de patiënt, en de patiënt is   

                         ervan op de  hoogte gesteld).   

 

In dit geval is de berekening van de FRAX geen verpichting wel een pluspunt. Indien u wenst dat de FRAX-score  

wordt berekend moeten de hierboven vermelde risicofacoren ingevuld worden.    

 

 

 
 

 

 


