
Interne Geneeskunde

CRISTABIOPSIE 
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Uw behandelend arts heeft u een cristabiopsie voorgesteld. In deze brochure 
leest u informatie over het onderzoek, over de voorbereidingen die u moet 
treffen en over de nazorg. 

U hebt een afspraak op

 dag  datum om  uur
voor een cristabiopsie op de verpleegafdeling AB3 dit is op de 3e etage. 
Graag een kwartier voor de afgesproken tijd aanwezig zijn. De mogelijkheid 
bestaat dat het onderzoeksprogramma uitloopt door onvoorziene omstandig-
heden of een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

AFMELDEN 
Bij eventuele verhindering wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk 
door te geven aan de polikliniek Interne Geneeskunde  0344-674053. 

VERVOER NAAR HUIS NA HET ONDERZOEK 
Het is verstandig om iemand mee te nemen die u na het onderzoek kan 
begeleiden. 

MEDICIJNEN 
Het is belangrijk dat u in het gesprek met uw behandelend arts heeft 
vermeldt of u bloedverdunners gebruikt. Uw medisch specialist bespreekt dan 
met u wat u moet doen met uw antistollingsmedicatie (bloedverdunners). 
Voor een cristabiopsie of sternumpunctie hoeft u verder geen speciale 
voorbereidingen te treffen. 

CRISTABIOPSIE 
Een cristabiopsie is een onderzoek waarbij met een holle naald een klein stukje 
botweefsel uit de achterzijde van het bekken wordt gehaald. 

HET ONDERZOEK 
Voor de cristabiopsie gaat u op uw linkerzij op een bed liggen met het hemd 
wat omhoog en uw broek wat naar beneden. U ligt met de knieën hoog opge-
trokken naar de neus. De huid, het onderhuids weefsel en het botvlies wordt 
ter plaatse verdoofd. Dit kan een wat branderig, pijnlijk gevoel geven. Daarna 
wordt er met een holle naald een pijpje bot weggenomen. Meestal wordt 
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er ook wat beenmerg opgezogen, wat onaangenaam en pijnlijk kan zijn. Het 
onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten. 

Op het wondje wordt een hechtpleister en een gewone pleister geplakt, deze 
moeten enkele dagen blijven zitten en mogen niet nat worden. Na het onder-
zoek wordt u naar de dagbehandeling gebracht. Er wordt nog bloed afgeno-
men door een laborante en u moet een half uurtje op een rolletje liggen om 
het wondje dicht te drukken en nabloeden te voorkomen. Soms is het nodig 
om het wondje wat langer dicht te drukken, bijvoorbeeld wanneer u bloed-
verdunners gebruikt. Het is mogelijk dat u na het onderzoek enkele dagen wat 
pijn in het been kan hebben aan de kant waar het stukje bot verwijderd is. 
Eventueel kunt u tegen de pijn een tablet Paracetamol innemen. 

UITSLAG 
Om het botje te onderzoeken moet het een speciale bewerking ondergaan. De 
uitslag van het onderzoek is na twee tot drie weken bij uw behandelend arts 
bekend. Soms wordt er bij het niet voldoende verkrijgen van beenmerg een 
sternumpunctie gedaan. 

STERNUMPUNCTIE 
Een sternumpunctie is een onderzoek waarbij met een naald been merg uit het 
borstbeen wordt opgezogen. 

HET ONDERZOEK 
Bij een sternumpunctie gaat u met ontbloot bovenlichaam op uw rug op de 
onderzoektafel liggen. De huid, onderhuids weefsel en het botvlies wordt ter 
plaatse verdoofd. Daarna wordt er met een dikkere naald beenmerg opgezo-
gen. Dit opzuigen kan voor een pijnlijk en trekkend gevoel zorgen. Het onder-
zoek duurt ongeveer tien minuten. Soms is het nodig om het wondje langer 
dicht te drukken, bijvoorbeeld wanneer u bloedverdunners gebruikt. 
Op het wondje wordt een gewone pleister geplakt. 

HEEFT U NOG VRAGEN 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u bellen naar de 

POLIKLINIEK INTERNE GENEESKUNDE
 0344-674053.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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