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Inleiding 
Het doel van een beenmergpunctie en/of beenmergbiopt is het afnemen 
van beenmerg voor een microscopisch onderzoek. Een beenmergpunctie 
(punctie in het borstbeen) is bedoeld om de individuele cellen in het 
beenmerg te beoordelen. Een beenmergbiopt (punctie in de bekkenkam) 
dient om de onderlinge verhoudingen in het beenmerg te beoordelen. Bij dit 
onderzoek wordt een klein botstukje weggehaald. Meestal worden beide 
onderzoeken tegelijk om elkaar aanvullende informatie te geven. 
 
Voorbereiding 
Wij adviseren u om op de dag van het onderzoek gemakkelijke kleding aan 
te doen. 
 
Verhinderd 
Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip, wilt u dit dan tijdig doorgeven 
aan de secretaresse van de afdeling hematologie - oncologie. Wij maken 
dan een nieuwe afspraak met u. 
Het secretariaat  is bereikbaar op werkdagen van 8u – 18u uur op 
telefoonnummer 014577049 (woe tot 17u; vrijdag tot 16u30) 
 
Onderzoek 
De verpleegkundige vraagt u om uw bovenlichaam of uw heup te ontbloten. 
Na het desinfecteren van de huid, verdooft de arts de plek waar de punctie 
plaats vindt. 
Beenmergpunctie: Vervolgens prikt de arts met een speciale holle naald 
aan een spuit tot in het beenmerg om daaruit een kleine hoeveelheid merg 
op te zuigen. 
Het inbrengen van de naald geeft even een vervelend gevoel. Het opzuigen 
van het beenmerg zelf veroorzaakt vaak, gedurende enkele seconden een 
(trekkend) pijnlijk gevoel. 
Beenmergbiopt: Na de verdoving maakt de arts een klein sneetje in het 
bekken, waarna de arts met een holle naald een klein botstukje wegneemt. 
Als de naald weer verwijderd is plakt de verpleegkundige een pleister op 
het wondje en controleert zij nog even op eventueel nabloeden. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 
 
Nazorg 
Na de punctie kunt u weer naar huis. Wij adviseren u iemand mee te 
nemen in verband met vervoer.  
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