RÖNTGENONDERZOEK VAN DE
BAARMOEDER EN DE EILEIDERS (HSG)

FRANCISCUS VLIETLAND

Dhr./mevr.:…………………………………………………….………..
U wordt verwacht op : …………………… tijd:…………………..
Dit onderzoek, ook wel "hysterosalpingografie" genoemd, vindt
plaats op de afdeling Radiologie, op de begane grond. Hier
meldt u zich op de afgesproken tijd.
Vergeet niet uw aanvraagbrief van de arts en uw stickervel,
voorzien van de juiste gegevens, mee te nemen. Zijn uw

gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak door bij
de Inschrijfbalie op de begane grond.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Na het onderzoek
(ongeveer 15 minuten later) wordt er nog een foto van de buik
gemaakt.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek is bedoeld om eventuele afwijkingen aan uw
baarmoeder zichtbaar te maken; ook kan worden vastgesteld of
uw eileiders doorgankelijk zijn.

Voorbereiding

U moet de pijnstillers die u van de afdeling gynaecologie
gekregen heeft op de afgesproken tijdstippen innemen. Verder
is er voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig.

Röntgenstraling

Bij dit onderzoek maken we gebruik van röntgenstraling.
Moderne apparatuur stelt ons in staat zeer zorgvuldig om te
gaan met de toe te dienen straling.

Zwanger

Indien u vermoedt dat u zwanger bent, ook als u het nog niet
helemaal zeker weet, neemt u dan van tevoren telefonisch
contact op met onze afdeling of met de polikliniek
gynaecologie. Het is niet verstandig de ongeboren baby aan
deze straling bloot te stellen.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in de röntgenkamer en wordt
uitgevoerd door een gynaecoloog, in samenwerking met een
radioloog (dit is een gespecialiseerd arts) en een
radiodiagnostisch laborant(e).
Voor dit onderzoek moet u zich uitkleden. U mag een hemd of
T-shirt aanhouden. Tijdens het onderzoek ligt u op de
onderzoektafel. De arts schuift een spreider (speculum) in de
vagina (schede). Daarna worden de vagina en de
baarmoedermond schoongemaakt met een jodiumoplossing.
Met een speciaal instrumentje wordt vervolgens een buisje in
de baarmoedermond gebracht. Dit kan even gevoelig zijn. Door
het buisje wordt contrastvloeistof ingespoten. Dit kan pijn
(krampen) veroorzaken in de onderbuik. Tijdens het inspuiten
van de vloeistof worden door de radioloog röntgenfoto's
gemaakt van de baarmoeder en de eileiders. Als de foto's goed
zijn, worden de instrumenten verwijderd en mag u weer
opstaan.

Overgevoelig

De contrastvloeistof die wij gebruiken bevat jodium. Sommige
mensen zijn overgevoelig voor jodium. Bent u overgevoelig
voor jodium, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Vertel
dit voor aanvang van het onderzoek ook aan de laborant en
gynaecoloog.

Na het onderzoek

Na het onderzoek is de onderbuik soms wat gevoelig of pijnlijk.
Er kan soms contrastvloeistof en wat bloed naar buiten vloeien.
Hiervoor krijgt u een maandverbandje mee.

De uitslag

Na het onderzoek bespreekt de gynaecoloog de uitslag met u
en eventueel uw partner. Voor vragen kunt u, ook telefonisch,
contact opnemen met de medewerkers van de afdeling
radiologie of polikliniek gynaecologie.

Bij verhindering

Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u dan
minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of
verzetten? Anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in
rekening te brengen.
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