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Cristabiopsie
Cristabiopsie
Een cristabiopsie vindt plaats op afdeling 42/43.
'crista' betekent bekkenkam. De arts neemt bij een
cristabiopsie botweefsel weg uit het bekken. Hierbij
wordt meestal ook wat beenmerg opgezogen.
Het afgenomen weefsel wordt onderzocht in het
laboratorium.
Met een cristabiopsie wordt de aanmaak van nieuwe
bloedcellen onderzocht en kan men zien of er eventueel sprake is van een (goedaardige of kwaadaardige) bloedziekte.
Voorbereiding
Op de dag van de ingreep kunt u gewoon eten en
drinken.
Vergeet niet een eventuele aanvraag van de
specialist mee te nemen.
Bij verhindering dient u dit tijdig te melden bij de
verpleegafdeling Oncologie en Hematologie:
(076) 595 49 42.
Onderzoek
U wordt door een verpleegkundige gevraagd met
een ontblote heup op een onderzoektafel plaats te
nemen. Liggend op uw zij en met opgetrokken
knieën. De heup wordt ontsmet en u krijgt een
verdoving op de plek waar de arts de biopsie zal
afnemen. Hij maakt een sneetje in de huid en brengt
met een draaiende beweging een holle naald naar
binnen, tot in het bot. Hier wordt wat beenmerg uit
het bot opgezogen. Bij het terugtrekken van de
naald, blijft er botweefsel in de naald achter. Ook
wordt nog bloed afgenomen.
Dan wordt de wond afgeplakt met een pleister en
een drukverband. De pleister moet na één dag
verwijderd worden. Het beenmerg, botweefsel en
het bloed stuurt de arts naar het laboratorium voor
onderzoek. Na de ingreep kunt u het ziekenhuis
verlaten of terug naar de verpleegafdeling. Het
onderzoek duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

Pijn
Ondanks de verdoving kan het wegnemen van het
botweefsel en het opzuigen van het beenmerg even
gemeen pijn doen. Die pijn duurt echter niet lang en
is na afloop van het onderzoek snel verdwenen.
Na de ingreep kunt u nog gedurende 24 uur napijn
hebben. Ook kan het wondje na de punctie blijven
nabloeden. Dit wordt dan opnieuw verbonden met
een drukverband.
Antistolling
Gebruikt U antistolling? Dan wordt U gevraagd om
dit te melden bij de arts die de cristabiopsie
afspreekt.
Hij/zij zal u dan vertellen wat u verder moet
ondernemen.
Uitslag
De uitslag van het laboratoriumonderzoek is na
ongeveer een week beschikbaar. Als u bent opgenomen op de verpleegafdeling hoort u de definitieve
uitslag van uw behandelend arts en anders van uw
arts op de polikliniek.
Vragen?
Met vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige of
de arts die het onderzoek uitvoert. Ook kunt u
tijdens kantooruren bellen met de verpleegafdeling
Oncologie en Hematologie: (076) 595 49 42.
Bij eventuele complicaties kunt u buiten kantooruren contact opnemen met het algemene nummer
van het ziekenhuis en vragen naar de Spoedeisende
Hulp: (076) 595 50 00.
Contact
Voor meer informatie:
Verpleegafdeling Oncologie en Hematologie
Unit 42/43, locatie Molengracht te Breda
Telefoon: (076) 595 49 42
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