
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

Botboring (cristabiopsie) en Sternumpunctie 
 

Inleiding 

Uw arts heeft voor u een botboring of sternumpunctie aangevraagd. 

In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan 

uw arts. 

 

Voorbereiding 

Voorafgaand aan de biopsie/punctie mag u gewoon eten en drinken. Het is prettig wanneer u 

zich bij deze onderzoeken door iemand laat begeleiden. 

 

Botboring 

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de afdeling dagbehandeling (3e etage). 

Tijdens het onderzoek ligt u in rugligging of zijligging op de onderzoeksbank.  

Allereerst bepaalt de arts de plaats waar hij/zij zal gaan prikken, vervolgens wordt de plaats 

ontsmet en verdoofd. Door de arts wordt een klein sneetje in de huid gemaakt om de speciale 

naald in het heupbeen te brengen. Heeft de naald het bot bereikt, dan wordt het inbrengen met 

een draaiende beweging voortgezet. Als de naald diep genoeg is ingebracht, wordt een 

injectiespuit op de naald bevestigd en wordt wat beenmerg opgezogen. De naald wordt weer 

teruggetrokken. In de naald zit dan een miniscuul pijpje botweefsel. De punctie kan, ondanks de 

verdoving, gevoelig zijn. Dit is echter kortdurend en na afloop van de behandeling snel 

verdwenen. De prikplaats wordt na het verwijderen van de naald aangedrukt en afgedekt met 

een pleister. Na het onderzoek wordt u verzocht een half uur te blijven liggen (in rugligging of in 

zijligging) om een eventuele nabloeding te voorkomen. De verpleegkundige zal regelmatig het 

wondje controleren. Daarna kunt u op eigen gelegenheid, liefst onder begeleiding, naar huis. De 

pleister kunt u de volgende dag verwijderen. In overleg met de arts maakt u een afspraak via de 

assistente van de polikliniek voor de uitslag van het onderzoek. 

 

Sternumpunctie 

Tijdens het onderzoek ligt u op de rug met een kussen onder het hoofd op de onderzoeksbank. 

Het bovenlichaam wordt ontbloot. Zo nodig wordt de plaats van de huid waar de naald wordt 

ingebracht, geschoren. Door de arts wordt de plaats bepaald waar hij/zij zal prikken. Vervolgens 

wordt de plaats ontsmet en verdoofd. De arts brengt nu een speciale naald in het borstbeen. Met 

een (injectie)spuit zuigt de arts merg op voor onderzoek. Ondanks de verdoving kan de punctie 

gevoelig zijn, dit is echter kortdurend en na afloop van de behandeling snel verdwenen. De 

prikplaats wordt na het verwijderen van de naald afgedekt met een pleister. Na het onderzoek 

wordt u verzocht nog een half uur te blijven liggen. 

 



Een zandzakje wordt op de plaats van het wondje gelegd om nabloeden te voorkomen. Daarna 

kunt op eigen gelegenheid, liefst onder begeleiding, naar huis. In overleg met uw arts maakt u 

een afspraak via de assistente van de polikliniek voor de uitslag van het onderzoek. 

 

U heeft een afspraak op     

 

………………………………………    om    ….………………. uur voor een:                

□ botboring (cristabiopsie) 

□ sternumpunctie 

 

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling dagbehandeling (3e etage) 

voor bovenstaand onderzoek.  

Voor een eventuele wijziging van de afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen van 

maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 80 (polikliniek 

Interne Geneeskunde). 

 

Indien u te laat komt voor uw afspraak kan het zijn dat u een nieuwe afspraak moet maken. 

We verzoeken u bij ieder onderzoek uw patiëntensticker mee te nemen. Bij wijzigingen in de 

persoonsgegevens dient u deze eerst te laten aanpassen bij de inschrijf-/registratiebalie.  

 

 

Tot slot 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  
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