BEENMERGPUNCTIE

Afspraak

Voor uw afspraak kunt u zich melden bij de polikliniek
Hematologie op de eerste verdieping, balie 1.22. Neem hiervoor
de liften C.
Deze polikliniek is het gevestigd in het Franciscus
Oncologiecentrum in Schiedam.
Datum ingreep

Tijdstip ingreep

Inleiding

Beenmerg is rood van kleur en bevindt zich in de holten van al
onze botten. In het beenmerg worden de bloedcellen
aangemaakt. Een beenmergpunctie wordt verricht om de
oorzaak van meerdere bloedziekten vast te stellen, zowel van
de rode en witte bloedcellen, als ook de bloedplaatjes. Uw
behandelend specialist vraagt dit onderzoek aan als hij meer
informatie wilt hebben over de aanmaak van bloedcellen in het
beenmerg.

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hematoloog of een
oncoloog. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten. U ligt op
uw linkerzij op de onderzoeksbank met opgetrokken benen.
Voordat de punctie begint, wordt de bekkenkam ontsmet met
een koude vloeistof om infecties door bacteriën tegen te gaan.
De specialist geeft u eerst met een dunne naald een plaatselijke
verdoving van de huid en het botvlies. Dit kan enigszins een
branderig gevoel geven. De specialist maakt een klein sneetje
in uw huid om vervolgens een speciale, holle naald in uw
bekken te brengen. Hierna brengt de specialist een spuit op de
naald en zuigt hiermee wat beenmerg op. Dit opzuigen van het
beenmerg geeft enkele momenten een trekkende pijn. Deze
pijn is echter kortdurend. Vervolgens verwijdert de specialist de
naald, waarin dan een pijpje botweefsel is achtergebleven.

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u een pleister op het wondje. U blijft
dan ongeveer vijf tot tien minuten op uw rug liggen om het
wondje af te drukken. Na afloop van het onderzoek is de pijn
geheel verdwenen. De volgende dag kunt u de pleister
verwijderen.

Uitslag

Het beenmerg en het stukje botweefsel worden in het
laboratorium onderzocht. Enkele dagen na de beenmergpunctie
is het resultaat van het weefselonderzoek bekend. Uw specialist
bespreekt de uitslag met u tijdens uw eerstvolgende afspraak.

Complicaties

Het onderzoek verloopt meestal probleemloos.
 De punctieplaats kan een paar dagen beurs aanvoelen en er
kan een zwelling op de plaats van de punctie optreden. Dit
gaat meestal vanzelf over.
 Een enkele keer ontstaat er een plaatselijke bloeding. Dit
gaat na een paar dagen vanzelf weer over. Bij pijnklachten
mag u Paracetamol innemen.
Mocht u andere klachten krijgen, dan kunt u contact opnemen
via telefoonnummer 010 – 461 6161. U kunt dan vragen naar
de dienstdoende arts-assistent van de polikliniek Interne
Geneeskunde.

Vragen

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder met vertrouwen
het onderzoek tegemoet gaat. Als u nog vragen heeft, dan kunt
u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur
contact opnemen met de polikliniek Hematologie via
telefoonnummer 010 – 893 1476.
Als u opgenomen bent op de verpleegafdeling, kunt u altijd uw
verpleegkundige om informatie vragen.
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