HSG hystero-salpingogram
(foto van baarmoeder en eileiders)
Gynaecologie

Beter voor elkaar
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Inleiding
Met een HSG, een röntgenfoto, kunnen de vormen van de baarmoeder en
de eileiders zichtbaar worden gemaakt. Zo kan de doorgankelijkheid van de
eileiders worden beoordeeld.
De foto wordt gemaakt aan het einde van de 1e week of aan het begin van
de 2e week, na het begin van de menstruatie. We adviseren u om vanaf de
menstruatie tot aan de HSG veilig te vrijen.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie.
Omdat het onderzoek voor sommige vrouwen zeer pijnlijk kan zijn, is het
goed om een uur voor deze afspraak een pijnstiller in te nemen. Dit zal met
u worden afgesproken tijdens het polikliniekbezoek waar de HSG met u
wordt besproken. Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.
U wordt verzocht zich te melden, voordat de foto gemaakt wordt, bij de
afdeling Radiologie op de 2e verdieping route nr. 37.
Neemt u iemand mee zodat u na afloop van de foto niet alleen naar huis
hoeft te gaan. In verband met het onderzoek raden wij u aan een lang
T-shirt te dragen.
Voor het maken van een afspraak belt u bij het begin van een
menstruatie naar de polikliniek Gynaecologie van het Ikazia Ziekenhuis.
T 010 297 5240
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Het onderzoek
Het onderzoek duurt niet langer dan twintig minuten. Een arts-assistent
voert het onderzoek uit en de radioloog maakt de foto’s. Tijdens het
onderzoek kunnen ook een co-assistent van de gynaecologie en een
radiologisch laborant (in opleiding) aanwezig zijn.
U ligt op een tafel met de benen in beensteunen. Er wordt een dunne
katheter via de schede in de baarmoeder geplaatst. Er wordt contraststof
(jodiumhoudend) door de katheter gespoten. Dit komt in de baarmoeder
terecht en bereikt vervolgens de hogerop gelegen eileiders. Dit kan pijnlijk
zijn.
De radioloog maakt een foto van de onderbuik: de baarmoeder en eileiders
worden op deze manier afgebeeld. Na afloop wordt u de voorlopige
beoordeling van de gemaakte foto verteld.
Tijdens de poliklinische controle, ongeveer drie weken later, krijgt u van uw
behandelend arts de definitieve uitslag te horen.
Bent u allergisch voor jodium? Geef dit voor het onderzoek bij uw
behandelend arts aan.
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Thuis
U kunt na het onderzoek last hebben van de volgende verschijnselen:
• Vaginaal bloedverlies
Is onschuldig, duurt enkele dagen en gaat over in bruine afscheiding;
• Buikpijn
Kan een dag ‘’zeurend’’ aanwezig blijven maar verdwijnt meestal snel na het
maken van de foto.
• Koorts
Als u koortsverschijnselen heeft neem dan contact op met de polikliniek.
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Ten slotte
Heeft u nog vragen, belt u dan de polikliniek Gynaecologie van het Ikazia
Ziekenhuis, van maandag t/m vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur:
T 010 297 52 40
Op alle andere tijden kunt u bellen naar het algemene nummer van het
Ikazia Ziekenhuis:
T 010 297 50 00

www.ikazia.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.
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