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Cristabiopsie/beenmergpunctie              
  
Binnenkort wordt u in ZGT verwacht voor een beenmergpunctie/beenmergbiopsie.  
Dit is een onderzoek waarbij beenmerg en eventueel een stukje botweefsel uit het 
heupbeen (crista) of borstbeen (sternum) voor onderzoek wordt afgenomen.  
 
De afspraak 
Er is met u een afspraak gemaakt voor een 

cristabiopsie/beenmergpunctie.  

De afspraak is gepland op: 

 
Dag:……………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………….. 

Tijd:……………………………………………………………. 

Locatie: 
 Hengelo; dagbehandeling oncologie, 

routenummer 0.17  
 Almelo; Bij het behandelcentrum, 

routenummer 1.4 
 
Voorbereiding 
Voor het onderzoek is geen speciale 
voorbereiding nodig. 
 
Vertel uw behandelend arts of u: 
 Medicijnen gebruikt (onder andere 

bloedverdunnende medicijnen) 
 Allergisch bent voor jodium of 

verdovingsmiddelen. 
 
Het onderzoek 

 Cristabiopsie  
In de behandelkamer vragen wij u om uw 
heup te ontbloten en op uw linkerzij te gaan 
liggen. Vervolgens wordt de huid ter hoogte 
van uw rechterheup ontsmet en daarna 
plaatselijk verdoofd. Door middel van een 
botboring wordt wat beenmerg opgezogen uit 
het heupbeen. Dit opzuigen kan pijnlijk zijn. 
De pijn is echter kortdurend en na afloop van 
de behandeling snel verdwenen. 
Eveneens kan er een stukje botweefsel via 
een naald afgenomen worden. Dit kan een 
trekkende pijn naar het been veroorzaken. 
Ook deze pijn verdwijnt zodra de naald uit het  

bot is gehaald. Na afloop wordt het wondje 
afgeplakt. Daarna kunt u op eigen 
gelegenheid naar huis. 
 

 Sternumpunctie 
In de behandelkamer vragen wij u het 
borstbeen te ontbloten, daarna neemt u in 
rugligging plaats op de onderzoekstafel. 
Vervolgens wordt de huid ter hoogte van uw 
borstbeen ontsmet en daarna plaatselijk 
verdoofd. Door middel van een botboring 
wordt wat beenmerg opgezogen uit het 
borstbeen. Dit kan pijnlijk zijn. De pijn is 
echter kortdurend en na afloop van de 
behandeling snel verdwenen. Na afloop wordt 
het wondje afgeplakt. Daarna kunt u op eigen 
gelegenheid naar huis. 
 
Duur van het onderzoek 
De duur van het onderzoek is ongeveer 
vijftien minuten. Het kan zijn dat u na het 
onderzoek nog vijftien minuten ter observatie 
moet blijven. 
 
Uitslag 
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, 
ontvangt de uitslag na ongeveer zeven tot 
tien dagen. Tijdens het spreekuur op de 
polikliniek, of bij zijn ronde op de 
verpleegafdeling, zal de arts de uitslag van 
het onderzoek met u bespreken. Hierop zal 
een verdere behandeling worden gebaseerd. 
Het is mogelijk dat er nog andere 
onderzoeken nodig zijn. 
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Nazorg 
Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u 
gedurende enig tijd een beurs gevoel in de bil 
of op het borstbeen houden. U mag 
paracetamol innemen tegen de pijn. 
De pleister die op de wond is geplakt mag u 
na 24 uur verwijderen. 
 
Vragen 
Mocht u na het lezen van deze folder nog 
vragen hebben, stel ze dan gerust.  
U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen 
met het secretariaat Internisten/Oncologie via 
telefoonnummer 088 708 70 76. 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 

kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 

mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 

persoonlijke gegevens checken, of 

bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 

voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 

informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 
 
 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

