Cristaboring (Boring in het heupbeen)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een cristaboring te laten
doen. In deze folder kunt u nalezen wat het onderzoek inhoudt. Wij
adviseren u de informatie van tevoren door te lezen.
Cristaboring
Bij een cristaboring wordt met behulp van een cristaboor (een soort appelboortje),
bot en beenmerg verkregen voor onderzoek. Tevens wordt bij u bloed afgenomen.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is verkrijgen van bot en beenmerg.
Voorbereiding
Medicijnen
Wanneer u bloed verdunnende medicijnen gebruikt zal de arts die het onderzoek
voor u aanvraagt met u bespreken of u wel of niet dient te stoppen met deze
medicatie.
Autorijden
Na de punctie mag u niet zelf naar huis rijden en is het belangrijk dat iemand u
begeleidt bij het naar huis gaan.
Het onderzoek
Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de
ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket
met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht.
Kijk op de borden voor de juiste route. Vervolgens kunt u plaats nemen in de
wachtkamer van de scopieafdeling. De verpleegkundige van de scopieafdeling
haalt u daar op.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Voor het onderzoek is het
noodzakelijk dat u uw onderkleding uit doet, uw ondergoed mag u aan
aanhouden. Vervolgens zal u gevraagd worden op uw linkerzij te gaan liggen op
de onderzoektafel. De arts geeft u een plaatselijke verdoving tot op het heupbot,
dit kan pijnlijk zijn. Met een mesje wordt een klein sneetje in de huid gemaakt.
Daarna wordt er geboord met een holle naald tot er een stukje bot en beenmerg
verkregen is. Hierna rolt u terug op uw rug op een opgerolde handdoek om het
wondje nog even af te drukken. Het sneetje in de huid wordt met hechtpleisters en
een plastic verband afgeplakt. Dit mag vijf dagen blijven zitten, u kunt hier ook
mee douchen. Tijdens de botboring wordt er nog wat bloed bij u afgenomen.
Als pijnstiller kunt u eventueel een paracetamol 500mg nemen.
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Uitslag
Het duurt minimaal twee weken voor de uitslag er is. Wanneer u nog geen
afspraak heeft, moet u een afspraak bij uw de behandelend arts maken om de
uitslag te bespreken.
Complicaties
Het wondje zou nog wat kunnen nabloeden, dit is niet gevaarlijk. Wanneer het
bloed niet te stelpen is neemt u contact op met de scopieafdeling.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met de scopieafdeling. U kunt ons bereiken van maandag tot en met
vrijdag tussen 09.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur op T 0187 60 71 38.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Afspraak
Wij verwachten u op:
Datum........................dag.........../............/..........
Tijd.....................................................................
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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