Beenmergpunctie

Informatiebrochure voor patiënten

Beste patiënt

U zal in het ziekenhuis een beenmergpunctie ondergaan.

Wat is een beenmergpunctie?
Bij een beenmergpunctie wordt merg uit het bot gehaald. De meest geschikte plaats
om dit te doen is de heupbeenkam (cristapunctie). Soms wordt ook het borstbeen
gebruikt (sternumpunctie).
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Waarom een beenmergpunctie?
Het beenmerg is de plaats waar alle bloedcellen worden aangemaakt. Bij afwijkingen in
uw bloedbeeld kan het nuttig zijn om de werking van het beenmerg te bekijken.

Wat is de procedure?
 Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op de onderzoekstafel en wordt u
verzocht om de kleding ter plaatse naar beneden te doen.
 Daarna wordt door de arts de plaats bepaald waar de punctie moet gebeuren.
 Het gebied wordt eerst ontsmet en vervolgens wordt het weefsel verdoofd tot
tegen het bot van het bekken.
 De arts gaat na of de verdoving voldoende ingewerkt is.
 De arts brengt de bioptnaald in en het beenmerg wordt opgezogen.
 Op het moment dat de naald in het bot wordt ingebracht, kunt u enig geduw
voelen. Het moment van opzuigen kan als pijnlijk ervaren worden. Dit duurt niet
lang.
 Vaak wordt nadien nog een botcilindertje bekomen. Hiervoor wordt de naald op
dezelfde plaats al duwend/draaiend verder ingebracht, ca. 1 à 1,5 cm. Het stukje
wordt losgemaakt en samen met de naald verwijderd.
 Deze procedure duurt ongeveer 15 minuten.

Nazorg bij een beenmergpunctie





Na het onderzoek zal een pleister op de plaats van de punctie aangebracht worden.
Nadien controleert de verpleegkundige of er geen sprake is van nabloeding.
Na 3 à 4 dagen mag de pleister verwijderd worden.
Na het onderzoek mag u opnieuw met de auto rijden en douchen. Een bad nemen,
wordt u afgeraden. U kunt last hebben van een raar gevoel en dit tot enkele dagen
na de punctie. Eventueel kan paracetamol genomen worden.
 Bij aanhoudende klachten neemt u contact op met de verpleegkundige van het
oncologisch dagziekenhuis.

Waar kan u terecht?
Oncologisch dagziekenhuis:
 059 41 63 20
Openingsuren van maandag t.e.m. vrijdag van 7.30u t.e.m. 18.30u
Spoedgevallen Az Damiaan Oostende:
 059 41 40 80
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