Beenmergpunctie
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Het beenmerg is de plaats waar bloedcellen (rode bloedcellen, witte
bloedcellen en bloedplaatjes) worden aangemaakt. Beenmerg komt in
vele botten van het lichaam voor onder andere in het bekken (heup)
en in het borstbeen. Omdat het bekken en borstbeen vlak onder de
huid liggen is dit de gemakkelijkste plaats om beenmerg te verkrijgen.

Medicijngebruik
Indien u antistolling gebruikt via de trombosedienst Sintrom (acenocoumarol)
of Marcoumar (fenprocoumon), de arts bespreekt vooraf met u of deze
medicijnen doorgebruikt kunnen worden.
Gebruik dan 36 uur voor de punctie een vitamine K-kauwtablet Konakion. Van
uw arts krijgt u hiervoor een recept. Als u aspirine, bijvoorbeeld Ascal, slikt
kunt u dit gewoon blijven gebruiken.

Wat gebeurt er tijdens dit onderzoek?
U komt op uw rug of zij te liggen. De arts bepaalt waar de punctie zal
plaatsvinden. Bij dit onderzoek wordt beenmerg weggenomen uit het
borstbeen of uit de rand van het bekken (bekkenkam). Eerst verdooft de arts
de plek waar de punctie plaatsvindt. Vervolgens prikt hij met een speciale
holle naald tot in het beenmerg om daaruit een kleine hoeveelheid beenmerg
op te zuigen. Deze veroorzaakt even pijn en meestal ook een trekkerig
gevoel. Het beenmerg ziet er uit als bloed en bevat vlokjes die onder de
microscoop in het laboratorium worden bekeken.
Met een andere holle naald wordt tevens een pijpje bot verwijderd. Het pijpje
bot wordt door de patholoog onderzocht.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Zowel de beenmergpunctie als
de botboring kan een bloeduitstorting veroorzaken. Daarom moet u na het
onderzoek nog 5 à 10 minuten op de rug blijven liggen, om eventueel
nabloeden te voorkomen. Daarna kunt u naar huis.

Na het onderzoek
Neem iemand mee naar het onderzoek. Na het onderzoek kunt u niet
zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

Uitslag
De uitslag is meestal na twee weken bekend. U krijgt de uitslag via uw
specialist.

Vragen
Voor vragen of problemen na de punctie kunt u natuurlijk terecht bij uw
specialist of bij de assistentes van de polikliniek op telefoonnummer (0318)
43 43 45.
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