
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
HYSTEROSALPINOGRAFIE (HSG) 

BAARMOEDERFOTO  

 
 
 
 

  



Inleiding 
Hysterosalpingografie (HSG) wordt ook wel baarmoederfoto 
genoemd. Door het inspuiten van contrastvloeistof in de 
baarmoederholte worden de baarmoeder en eileiders afgebeeld. 
Op de foto is te zien of er afwijkingen zijn, zoals geblokkeerde 
eileiders.  
 

Radiologie 
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. De 
afdeling bevindt zich op de eerste verdieping van Franciscus 
Gasthuis (Rotterdam). U kunt zich melden bij receptie van ons 

Diagnostisch Centrum, bij balie 105.  
 

Voorbereiding 
In de maand dat u de foto wilt laten maken, belt u ons op 
cyclusdag 1 voor het maken van een afspraak. Dit is de dag dat 
het helder rood bloedverlies echt doorbreekt. Als cyclusdag 1 in 
het weekend valt; belt u ons op de eerstvolgende werkdag. 
 
De foto wordt gemaakt tussen de 6e en 12e dag van de cyclus. 
U mag op de dag van de foto niet meer menstrueren en de 

eisprong mag nog niet zijn geweest. De foto wordt op afspraak 
altijd in de ochtend gemaakt.  
 
Als u ooit een allergische reactie hebt gehad van 
contrastmiddelen, wilt u dit dan melden? Zo ook, als u 
overgevoelig of allergisch bent voor jodium. In verband met het 
aan- en uitkleden adviseren wij u gemakkelijke kleding aan te 
doen en vooral geen sieraden te dragen. Dit laatste met het 
oog op mogelijk verlies. 
 

Het onderzoek kan pijnlijk zijn. Wij adviseren u daarom 
pijnstilling in te nemen: 
 
▪ De avond voor het onderzoek: 
2 tabletten Paracetamol 500mg  
 
▪ 1 tot 2 uur voor het onderzoek: 
2 tabletten Paracetamol 500mg en 1 tablet Naproxen 275mg 
 



Deze medicatie is zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij 
en/of apotheek.  
 

Het onderzoek 
Nadat u zich bij de balie van het Diagnostisch Centrum 
Rotterdam heeft gemeld, neemt u plaats in de wachtruimte. De 
laborant(e) neemt u vervolgens mee naar de 
onderzoeksruimte. Het is de bedoeling dat u het onderlichaam 
ontbloot, inclusief uw ondergoed. Het onderzoek word gedaan 
door een gynaecoloog en een radioloog. Het doel van het 
onderzoek is het afbeelden van de baarmoeder en de eileiders.  

 
U gaat op uw rug op de onderzoekstafel liggen met de benen in 
de beensteunen, zoals bij een normaal gynaecologisch 
onderzoek. De baarmoedermond wordt met een speculum in 
zicht gebracht en gedesinfecteerd met jodium. Er wordt een 
dun slangetje in de baarmoeder ingebracht. Via het slangetje 
wordt de vloeistof ingespoten. U gaat recht onder het 
röntgenapparaat liggen. De gynaecoloog spuit nu de 
contrastvloeistof in de baarmoeder. Dit gebeurt onder 
doorlichting, zodat de arts het contrastmiddel in de baarmoeder 
en eileiders kan volgen.  
 
Tijdens de doorlichting wordt een aantal foto's gemaakt.  
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Daarna wordt u 
gevraagd om in de wachtkamer plaats te nemen. Ongeveer 30 
minuten na het onderzoek met de contrastvloeistof wordt er 
nog een buikoverzichtsfoto gemaakt. Dit is een röntgenfoto van 
uw buik, hierbij mag u uw onderkleding aanhouden. 
 

Complicaties 
Het onderzoek verloopt meestal zonder problemen. Wel kunt u 
op de dag van het onderzoek wat buikpijn hebben en u kunt 
een paar dagen bloedverlies via de vagina hebben. 
Zelden kan er een late overgevoeligheidsreactie op het 
contrastmiddel optreden. 
 

  



Nazorg 
Na het onderzoek kunt u eventueel wat minder lekker zijn. U 
kunt daarom het beste iemand meenemen, die u begeleidt.  
De contrastvloeistof loopt gedeeltelijk via uw vagina weer naar 
buiten, gedeeltelijk komt de vloeistof in de blaas en verlaat zo 
het lichaam.  
 

Uitslag 
De gynaecoloog kan u vaak direct na het onderzoek op de 
hoogte stellen van zijn bevindingen. De definitieve uitslag kan 
pas plaatsvinden als de radioloog de foto’s heeft beoordeeld. U 

krijgt een afspraak bij uw eigen gynaecoloog om de definitieve 
uitslag te horen en het verdere beleid te bespreken. 
 

Bericht van verhindering 
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op het 
afgesproken tijdstip verhinderd bent, laat ons dat dan zo snel 
mogelijk weten. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 

op werkdagen telefonisch contact opnemen met het Fertiliteit 
secretariaat.  
 
Van 8.00 tot 12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 
uur, via telefoonnummer 010 – 461 6206.  
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