Beenmergpunctie
Interne geneeskunde

Beter voor elkaar

Beenmergpunctie
De vorming van bloedcellen vindt bij een volwassene plaats in het
beenmerg. Beenmerg bevindt zich voornamelijk in het bekken en het
borstbeen.
Om beenmerg voor onderzoek te verkrijgen kan gebruik gemaakt worden
van 2 methoden, die hieronder beschreven worden.
Bij de eerste methode wordt alleen beenmerg opgezogen (te vergelijken
met bloed).
Bij de tweede methode zuig je niet alleen beenmerg op, maar haal je ook
een klein pijpje bot weg, waartussen zich dan het beenmerg bevindt.

Beenmergpunctie zonder bot
De punctie wordt uitgevoerd vanuit het bekken. Hiervoor ligt u op uw zij,
met opgetrokken benen.
De arts zal de plek van de punctie eerst schoonmaken met alcohol, waarna
hij plaatselijk zal verdoven.
Als de verdoving is aangebracht en de huid niet meer gevoelig is, prikt hij in
het bekken en zuigt vervolgens met een spuit het beenmerg op. Het
opzuigen van het beenmerg is pijnlijk, dit kan namelijk niet verdoofd
worden. Het kan een kort stekend gevoel geven.. Na het opzuigen van het
beenmerg ligt u, afhankelijk of het wondje nabloedt, nog een minuut of 10
tot 30 op uw rug.
Hierna is het onderzoek afgerond en zal de assistente het wondje verbinden
met een pleister. Deze kunt u er in de loop van de dag afhalen.
Over het algemeen zult u na het onderzoek geen klachten ondervinden.
Mocht het wondje toch een beetje gevoelig zijn, dan kunt u een Paracetamol
tablet nemen.
U zult na 1à 2 weken een afspraak op de polikliniek krijgen voor de uitslag
van het onderzoek.
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Beenmergpunctie met bot
Het principe is het hetzelfde als bij een beenmergpunctie zonder bot, maar
bij dit onderzoek wordt er ook een biopt (stukje bot) uit het bekken gedaan.
Onder plaatselijke verdoving wordt het bot aangeprikt, waarna de arts het
beenmerg opzuigt. Hierna wordt ook het biopt uit het bot genomen.
Met het nemen van het botbiopt is het onderzoek afgerond, en is de
begeleiding verder hetzelfde als na een punctie zonder botbioptie.
Gebruikt u antistolling medicatie zoals Acenocoumarol, Marcoumar, Ascal
of Plavix overleg dan voor het onderzoek met uw specialist.
Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u van maandag tot en met
vrijdag bellen tussen 8.15 – 16.30 uur met
T 010 297 52 50
polikliniek Inwendige Geneeskunde
Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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