Baarmoederfoto
(hysterosalpingogram)
Gynaecologie

In overleg met uw gynaecoloog wordt er een
baarmoederfoto (hysterosalpingogram) gemaakt. In deze
folder leest u meer over het onderzoek en dient als
aanvulling op het gesprek dat uw behandelend arts

www.dz.nl

Wat is een hysterosalpingogram (HSG)?
Hysterosalpingogram betekent: het zichtbaar maken van de baarmoeder en
eileiders door middel van een röntgenfoto nadat contrastvloeistof in de
baarmoederholte is ingebracht via de baarmoedermond en baarmoederhals.

Waarom een baarmoederfoto?
Door middel van het HSG-onderzoek wordt nagegaan of er afwijkingen in de
baarmoederholte zijn en of de eileiders doorgankelijk zijn.

Het maken van een afspraak
Het onderzoek wordt verricht in de periode tussen de menstruatie en het
moment van de eisprong. U mag niet zwanger zijn tijdens het onderzoek. Een
HSG kan namelijk schadelijk voor een jonge zwangerschap zijn. Als u niet
zeker weet wanneer uw eisprong plaatsvindt, is het verstandig om
voorbehoedsmiddelen te gebruiken bij gemeenschap voorafgaande aan het
onderzoek.
Bel op de 1e of 2e dag van de menstruatie met de poli gynaecologie, tel.: 0570
53 50 50 om een afspraak in te plannen. Als dit in het weekend valt, bel dan u
maandagochtend met de poli.
Uw partner of vriend(in) kan bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij proberen het
onderzoek op korte termijn te plannen. Het kan zijn dat er een wachttijd is.
Houd hier rekening mee.

Belangrijk
In de contrastvloeistof zit jodium. Als u hier allergisch voor bent, meldt u dit dan
aan uw arts. Er zal dan voor u een ander onderzoek gekozen worden.

Voorbereiding voor het onderzoek
Ongeveer een uur voor het onderzoek neemt u 1 tablet Naproxen van 500mg.
in. Dit is een pijnstiller. Indien u geen Naproxen kan verdragen of mag hebben,
kunt u in plaats daarvan 1000mg Paracetamol innemen. U kunt deze tabletten
kopen bij drogist of apotheek.
Neem iemand mee, die u na het onderzoek kan begeleiden en naar huis kan
brengen. Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie (route
45) waar het onderzoek plaatsvindt.
U wordt behandeld door een gynaecoloog of arts-assistent in opleiding tot
gynaecoloog en een röntgenlaborant. U hoeft niet nuchter te zijn voor het
onderzoek.
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Heeft u voor het onderzoek klachten licht dan uw arts in:
•
•
•

Abnormale vaginale afscheiding
Koorts en/of buikklachten
Mogelijke zwangerschap

Hoe verloopt het onderzoek?
Nadat u uw onderkleding heeft uitgedaan in de kleedruimte, gaat u liggen op
een bank met beensteunen. De gynaecoloog brengt een spreider (speculum) in
en uw vagina en baarmoedermond worden ontsmet. Daarna zal er een katheter
(dun slangetje) ingebracht worden die door middel van een opgeblazen
ballonnetje op de plaats wordt gehouden. Daarna wordt de contrastvloeistof in
de baarmoeder en de eileider(s) gebracht. Er worden direct foto's gemaakt. U
kunt, samen met uw partner, alles volgen op de monitor. Er kunnen krampen
optreden die lijken op een menstruatiepijn, dit trekt meestal snel weer weg.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Als u gaat staan, kan de
contrastvloeistof terugvloeien.

Na het onderzoek
U kunt buikpijn hebben en er kan wat vocht- of bloedverlies uit de komen. U
kunt zich ook een beetje duizelig voelen. Later kunt u nog schouderpijn hebben.
Dit kan een dag aanhouden. Thuis kunt u gerust een pijnstiller innemen.

Controlefoto dag na het onderzoek
Een dag later wordt er nog een controlefoto van uw buik gemaakt, deze keer
zonder alle instrumenten. De foto wordt liggend gemaakt, hierbij mag u uw
kleding aanhouden.

Werk
U kunt de dag na het onderzoek weer aan het werk.

Geslachtsgemeenschap
Er is geen bezwaar tegen geslachtsgemeenschap in de periode voor de HSG.
Let wel u mag niet zwanger zijn tijdens het onderzoek. Na de foto is er geen
bezwaar en mag u ook een zwangerschap nastreven.

Wanneer contact opnemen?
Bel de poli Gynaecologie als u na het HSG-onderzoek last heeft van:
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Hevige buikpijn
Koorts (38 graden of meer)
Afwijkend ruikende vaginale afscheiding
Allergie van de contrastvloeistof (huiduitslag, benauwdheid, licht gevoel in
hoofd of neiging tot flauwvallen)

De uitslag
Tegelijk met de afspraak voor het HSG-onderzoek, krijgt u ook een belafspraak
met uw behandelend arts om de resultaten van de foto's te bespreken.

Vragen/verhinderd?
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die
altijd nog voor het onderzoek stellen of aan uw behandelend arts. Ook als er na
afloop nog vragen, opmerkingen of klachten zijn, kunt u bellen naar de poli
gynaecologie, tel.: 0570 53 50 50.

Meer informatie
Uw rechten en plichten. Kent u ze?
Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen
we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten.
Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener
verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht
op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens
Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer
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Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl
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