Beenmergpunctie
Uw arts heeft voor u een beenmergonderzoek (beenmergpunctie)
aangevraagd. Beenmerg is de fabriek van het bloed. Door een
beenmergpunctie te laten doen kan uw behandelend arts zien of er
afwijkingen in uw beenmerg zitten.

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Wat is een beenmergpunctie?
Een beenmergonderzoek gebruiken we vooral om afwijkingen in uw bloed
aan te tonen. Uw arts heeft met u besproken wat de specifieke reden is om dit
onderzoek bij u te doen.
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Als eerste wordt er een pijpje bot
verwijderd. Vervolgens wordt er vloeibaar beenmerg opgezogen. De heup
is de meest geschikte plaats om dit te doen, omdat het bekken vlak onder
de huid ligt. Een punctie in de heup heet een cristapunctie. Daarnaast doen
we ook beenmergpuncties uit het borstbeen. Dit heet (dit noemen we een
sternumpunctie).
Uw arts bespreekt met u wat de meest geschikte plaats bij u is om een
beenmergpunctie te doen.

Voorbereiding
Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor dit onderzoek. Als u
bloedverdunners gebruikt, dan moet u daar mogelijk enkele dagen van
tevoren mee stoppen. Het is belangrijk dat u dit overlegt met uw behandelend
arts.

Het onderzoek
Voor het onderzoek verzoeken we u om op uw linkerzij te gaan liggen, als dat
mogelijk is. In sommige gevallen kan uw arts u ook vragen om op uw buik te
gaan liggen. Uw arts bepaalt de plaats waar de punctie plaatsvindt. Uw huid
en het bot worden plaatselijk verdoofd. Tijdens het onderzoek vertelt uw arts u
stap voor stap hoe het onderzoek gaat verlopen. Tijdens het onderzoek wordt
de arts ondersteund door een assistente. Deze assistente is er ook om u waar
nodig te ondersteunen.
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Nadat uw huid is verdoofd, wordt er met een naald geprobeerd om beenmerg
aan te prikken. Hierna wordt er ook nog vloeibaar beenmerg opgezogen. Dit
kan gevoelig zijn. Zowel het pijpje bot (beenmerg) als het vloeibaar beenmerg
wordt in potjes gedaan en naar het laboratorium gebracht. Hier wordt alles
met een microscoop onderzocht.

Na het onderzoek
Het wondje wordt verbonden. Hierna vragen we u om vijf tot tien minuten op
uw rug te gaan liggen zodat het wondje weer dicht kan gaan. Het is belangrijk
om uw huid ongeveer 24 uur droog te laten.
Het hele onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Uitslag
Voordat we het materiaal kunnen onderzoeken, wordt het eerst enige tijd
(ongeveer een week) ontkalkt. Het materiaal wordt hierdoor zacht en snijdbaar.
Vervolgens bekijken we het onder de microscoop. In een vervolgafspraak
bespreekt uw arts de uitslag met u.

Vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het lezen van deze folder, dan
kunt u terecht bij de assistente Oncologie/Hematologie, te bereiken via
telefoonnummer 088 - 005 3030 (route 60).
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

