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Cristabiopsie

Dagbehandeling 3D, route 3.6
Tel. (050) 524 5450

Algemeen

• Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 

polikliniek Interne Geneeskunde, tel. (050) 524 5870.

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u besloten om een cristabiopsie te laten doen. In 
deze folder leest u wat dat betekent en hoe u zich kunt voorbereiden. Deze infor-
matie is aanvullend op wat de arts u heeft verteld.

Over het onderzoek

Bij een cristabiopsie wordt beenmerg weggenomen. Dit beenmerg laten we on-
derzoeken in het Pathologie Laboratorium van het ziekenhuis. Bij de cristabiopsie 
wordt het beenmerg uit het heupbeen gehaald.

Voorbereiding

Voor het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. Het is wel belangrijk dat u 
vertelt:
• of u medicijnen gebruikt;
• of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of middelen.
•  In geval van gebruik bloedverdunners vraag uw arts of dit doorgebruikt mag 

worden.

Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden op de Dagbehandeling 3D, 
route 3.6.

351319 Cristabiopsie.indd   2 18-09-18   12:00



Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw zij met opgetrokken knieën. Zo nodig scheren 
we de plaats van de huid, waar de naald wordt ingebracht. Vervolgens wordt de 
huid ontsmet en verdoofd. De arts prikt met een speciale naald in het heupbeen, 
ook wel bekkenkam genoemd. Zo wordt een stukje bot en wat merg opgezogen.
De punctie kan pijnlijk zijn. Na afloop van de punctie is de pijn snel verdwenen. 
De wond wordt afgeplakt met een pleister. Na het onderzoek blijft u ongeveer 
dertig minuten liggen. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, blijft u wat 
langer liggen. Dit is nodig om nabloeden te voorkomen.

De cristabiopsie duurt een uur, inclusief een rustperiode.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Naar huis

We adviseren u om na een punctie niet zelf naar huis te rijden. Zorg er dus voor 
dat u begeleid wordt of regel vervangend vervoer.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid loopt. Mocht dit niet het 
geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met degene die hiervoor direct ver-
antwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of 
met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u 
op onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van de informatie in deze folder nog vragen? Neem dan 
contact op met de polikliniek Interne Geneeskunde, tel. (050) 524 5870
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
700 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 
Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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