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Beenmergpunctie
 

Inleiding
Uw arts heeft voor u een beenmergpunctie aangevraagd. In deze folder vindt u informatie over 
de wijze waarop het betreffende onderzoek zal worden uitgevoerd. Mocht u na het lezen van 
deze informatie nog vragen hebben dan kunt u die altijd stellen aan uw arts.
 

Wat is een beenmergpunctie? 
Een beenmergpunctie wordt ook wel botboring of cristabiopsie genoemd. Er wordt dan met een 
naald geprikt op een plek in de bekkenrand. Dit stuk bot bevindt zich achter op uw bekken en 
wordt ook wel zitbeen genoemd. Dus, als u rechtop in een stoel tegen de leuning aan gaat zitten 
dan komt u eigenlijk met dat stuk bot tegen de leuning aan.
In dat bot worden, overigens net als in de meeste andere botten, veel bloedcellen gemaakt 
voordat zij in de bloedbaan terecht komen. Het gaat vooral om de rode bloedcellen, de witte 
bloedcellen en de bloedplaatjes. Sommige ziekten ontstaan doordat er in dat beenmerg iets niet 
goed werkt. Uw arts kan daarin geïnteresseerd zijn en zal dan een beenmergpunctie aanvragen. 
Het onderzoek vindt plaats op de dagbehandeling.
 

De procedure zelf
Tijdens het onderzoek ligt u in zijligging op de onderzoeksbank of op een bed. Uw benen dient u 
zoveel mogelijk op te trekken zoals op de illustratie is te zien. De arts bepaalt waar u geprikt zult 
worden en zal de plaats van prikken verdoven. De huid en de spieren kunnen verdoofd worden, 
het bot zelf niet. Na de verdoving zal de arts prikken. U kunt op dat moment enige pijn hebben in 
één been. Dat gaat na de ingreep vanzelf voorbij. Als de naald diep genoeg zit zal de arts wat 
bloed uit het bot opzuigen met een injectiespuit. Dit kan een pijnscheut tot gevolg hebben, maar 
kan soms ook pijnloos verlopen, dat is niet van tevoren te voorspellen. Wel zal de arts u 
waarschuwen wanneer er mogelijk een pijnscheut kan komen. Nadat er wat bloed met 
beenmergcellen is afgenomen zal de arts vaak nog via dezelfde naald een miniscuul pijpje 
botweefsel eruit halen.
Na de ingreep, die vaak niet langer dan enkele minuten duurt, zal de naald verwijderd worden 
en zal de prikplaats afgedekt worden met een pleister. Daarna zult u verzocht worden om nog 
even op uw rug te blijven liggen. Daarna kunt u op eigen gelegenheid naar huis. De pleister kunt 
u de volgende dag verwijderen. Het kan zijn dat als u diezelfde dag rechtop op een stoel zit met 
uw rug tegen de leuning dat het dan nog een beetje gevoelig aanvoelt. Dit is echter niet de 
verwachting.
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Illustratie: op deze figuur is te zien op welke plaats ongeveer de arts zal prikken.
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