Röntgenonderzoek
van de baarmoeder
en de eileiders
Hystero salpingografie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
In deze folder leest u meer over het röntgenonderzoek van de
baarmoeder en de eileiders. Dit onderzoek wordt hystero salpingografie (HSG) genoemd.
U heeft een afspraak voor dit onderzoek

op: _____________dag_________________om ____________uur.
Het onderzoek vindt plaats bij de afdeling Radiologie op de locatie
Dordwijk. U meldt zich daar tien minuten voor de afgesproken tijd.

Doel van het onderzoek
Een HSG is een röntgenonderzoek waarbij met contrastvloeistof een
foto gemaakt wordt van uw baarmoeder en de eileiders. Het wordt
gedaan om te kijken of de eileiders doorgankelijk zijn. Het
onderzoek kan om een aantal redenen gedaan worden. Bijvoorbeeld
als het niet lukt om zwanger te worden, na een vroeggeboorte of bij
achter elkaar optredende miskramen.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch
beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het
ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar
nog extra rekening mee houden.

De voorbereiding
Het onderzoek mag niet worden gedaan als u zwanger bent.
Het moet daarom gebeuren vlak na de menstruatie en vóór de
eisprong.
1

Het is belangrijk dat het zeker is dat u op het moment van het
onderzoek niet zwanger bent. Als u toch zwanger bent, dan zit er
een bevruchte eicel in uw baarmoeder.
Bij het inbrengen van het contrastmiddel kan de eicel buiten de
baarmoeder terechtkomen. Dan onstaat een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap. Dit heeft ernstige gevolgen!
Menstruatiecyclus
Het onderzoek moet vóór cyclusdag 11 gedaan worden. Dan heeft u
nog geen eisprong gehad en kunt u dus niet heel pril zwanger zijn.
De eerste dag van de menstruatie is cyclusdag 1.
Op de eerste dag van de menstruatie belt u met de polikliniek
Gynaecologie, tel. (078) 654 64 46 om een afspraak te maken voor
het onderzoek.
Als u het prettig vindt, kunt u uw partner of een naaste meenemen.
Deze mag bij het onderzoek aanwezig zijn.
Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek geen sieraden te
dragen. U kunt ze dan na het onderzoek ook niet vergeten.
Pijnstilling
Eén uur voor het onderzoek neemt u in overleg met uw arts de
pijnstilling die u voorgeschreven heeft gekregen.
Antibiotica
Als u in het verleden een chlamydia infectie heeft gehad, neemt u de
ochtend van de HSG de voorgeschreven antibiotica in. Een recept
voor deze medicijnen krijgt u in overleg met uw arts.

De dag van het onderzoek
U meldt zich tien minuten voor het onderzoek bij de afdeling
Radiologie. Wilt u doorgeven:
 Als u overgevoelig bent voor jodium of contrastvloeistof.
 Als u in het verleden een eileiderontsteking heeft gehad.
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Als u koorts heeft boven 38,2 °C.
Als u bloedverlies of abnormale afscheiding heeft.
Als u denkt zwanger te kunnen zijn.

Het onderzoek
U wordt naar een kleedkamer gebracht. De röntgenlaborant vraagt
u om de kleding van uw onderlichaam uit te trekken. Daarna gaat u
op de onderzoekstafel liggen. U ligt op uw rug met opgetrokken
benen.
Een gynaecoloog brengt vervolgens een speculum (eendebek)
in uw vagina. Via het speculum wordt een dun slangetje in uw
baarmoeder gebracht. Na het inbrengen wordt een klein ballonnetje
opgeblazen. Hierdoor blijft het slangetje tijdens het onderzoek zitten
in de baarmoeder.
Via het slangetje wordt contrastvloeistof in uw baarmoeder en
eileiders gespoten. Daarna worden de foto’s gemaakt. Met de
oliehoudende contrastvloeistof worden uw baarmoeder en eileiders
zichtbaar gemaakt op de röntgenfoto’s.
Tijdens het inbrengen van het buisje en het inspuiten van de
contrastvloeistof kunt u ‘menstruatiepijn’ voelen.
Als de foto’s gemaakt zijn, worden het buisje en het speculum weer
verwijderd. U kunt zich dan weer aankleden. Het onderzoek duurt
ongeveer vijftien minuten.
De ingespoten contrastvloeistof verspreidt zich geleidelijk in uw buik
en wordt in uw bloed opgenomen. Later plast u de contrastvloeistof
gewoon weer uit.
Soms moet één tot vier uur later nog een controlefoto gemaakt
worden om te kijken hoe het contrastvloeistof zich heeft verspreid. U
hoort van de gynaecoloog of de controlefoto bij u nodig is.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gynaecoloog en een
röntgenlaborant.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u wat slijm, bloed of jodium verliezen via uw
vagina. Dat is normaal. U kunt hiervoor een maandverband meenemen naar het ziekenhuis. De rest van de dag kunt u nog wat
menstruatiepijn hebben.

De uitslag
Als u het onderzoek afspreekt, kunt u tegelijkertijd een belafspraak
laten inplannen voor één week na het onderzoek. Uw behandelend
arts kan dan de uitslag met u bespreken.

Tot slot
Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u dit dan zo snel
mogelijk laten weten bij de polikliniek Gynaecologie?
De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt
worden.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt
u op werkdagen tussen 08.15-16.45 uur bellen met de polikliniek
Gynaecologie, tel. (078) 654 64 46.
Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de
verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze
website www.asz.nl
Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/
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