Patiënteninformatie

Beenmergpunctie / botbiopsie
Behandeling bij het Intern Dagcentrum
U bent voor een beenmergpunctie of een botbiopsie verwezen naar het
Dagcentrum Interne Ziekten of de poli Oncologiecentrum. In dit blad
informeren wij u over deze behandeling.
Wij verwachten u op……………………………………….om
uur…………………………………………… bij de balie van het Dagcentrum Interne
Ziekten/ poli Oncologiecentrum.
U vindt het Dagcentrum Interne Ziekten in het dr. Tansgebouw op niveau 4.
Volg 10 - 4 0ranje.
Bent u verhinderd, wilt u dit dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven?
Het telefoonnummer is 043-387 42 50.

Voorbereiding
 Neem iemand mee naar het ziekenhuis omdat u na de ingreep soms hulp kunt gebruiken.
 Het is niet prettig om zelf auto te rijden na de ingreep.
 Neem u patiëntkaartje mee.
 U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
 Neem uw medicijnen in zoals u dat gewend bent.
Het onderzoek
Het doel van een beenmergpunctie / botbiopsie is om de functie en de werking van het beenmerg
te beoordelen. De arts en/of verpleegkundige legt u uit wat het onderzoek inhoud en
beantwoordt uw eventuele vragen. De verpleegkundige vraagt u om het gebied rond uw bekken
vrij te maken van kleding en plaats te nemen op een onderzoekbrancard. De huid wordt
gedesinfecteerd met een vloeistof die koud aanvoelt.
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Beenmergpunctie
Een beenmergpunctie kan zowel door een arts als een verpleegkundig specialist met
aandachtsgebied hematologie worden uitgevoerd. De punctie kan plaatsvinden in het borstbeen
of in het bekken (rugzijde) plaatsvinden Nadat de arts of verpleegkundig specialist u een injectie
heeft gegeven voor de plaatselijke verdoving, wordt er door middel van een beenmergpunctienaald beenmerg opgezogen. Dit beenmerg wordt vervolgens voor onderzoek naar het
laboratorium gebracht
Botbiopsie
Een botbiopsie gebeurt in het bekken (rugzijde). Nadat de arts of verpleegkundig specialist u een
injectie heeft gegeven voor de plaatselijke verdoving wordt met behulp van een bot- biopsienaald
een stukje botweefsel weggenomen. Dit weefsel wordt vervolgens voor onderzoek naar het
laboratorium gebracht. Meestal gebeurt het biopt in combinatie met de punctie. In totaal duurt
een punctie met een biopt ongeveer een half uur.
Het kan zijn dat na de beenmergpunctie of botbiopsie nog bloed wordt afgenomen uit uw arm.
Dit is soms nodig als aanvulling op de resultaten uit de punctie.
Na het onderzoek
Na de punctie/biopsie legt de verpleegkundige een zandzakje tegen de punctieplaats om
eventuele nabloeden te voorkomen. Als de punctieplaats na 15 minuten niet lekt en u voelt zich
goed, dan mag u naar huis.
Mogelijke risico’s
In principe zijn er geen risico’s aan deze onderzoeken verbonden. Wel kunt u een beurs gevoel
overhouden bij de insteekplaats, omdat er wat bloed kan nalekken tijdens het onderzoek.
Weer thuis
U mag thuis weer alles doen. Wij adviseren u om de eerste dagen geen bad te nemen. Douchen
mag wel. Krijgt u thuis problemen, neem dan contact op met het ziekenhuis.
De telefoonnummers vindt onder het kopje Contact.
De uitslag
De uitslag van een beenmergpunctie/ botbiopsie is niet direct bekend. Uw behandelend arts
bespreekt de uitslag met u tijden het eerst volgend polikliniekbezoek.
Contact
Hebt u na het leze van deze informatie, neem dan contact met ons op.
Dagcentrum Interne ziekten
043- 387 42 50
Oncologiecentrum
043- 387 64 00
Verpleegafdeling A5
043- 387 65 10 `s avonds en in het weekend
Websites
 www.mumc.nl
 www.gezondidee.mumc.nl
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