Patiënteninformatie

De hysterosalpingografie (HSG)
Baarmoederfoto
Uw arts heeft een HSG voor u afgesproken.
Op dit blad informeren wij u over het onderzoek,
de voorbereiding op het onderzoek en over de
afspraak.
Doel van het onderzoek
Een HSG wordt gemaakt om de vorm van de
baarmoeder en de doorgankelijkheid van de
eileiders te beoordelen.
Meestal maakt een HSG deel uit van een
vruchtbaarheidsonderzoek.
Een afspraak maken voor een HSG
HSG’s worden verricht op de dinsdagmiddag op
de afdeling Beeldvorming.
Op de polikliniek vult de arts het
aanvraagformulier voor het HSG in.
De arts vraagt u om op de eerste dag van uw volgende menstruatie het
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde te bellen.
De doktersassistente maakt dan de afspraak voor het HSG voor u.

U vindt de afdeling Beeldvorming op niveau 3. Volg H – 3 rood.
Voorbereiding
Een HSG wordt gemaakt nadat het bloedverlies van de menstruatie gestopt is en voordat de
eisprong optreedt. Tijdens de HSG moet u er zeker van zijn dat u niet zwanger bent.
Daarom moet u vanaf de eerste dag van de menstruatie tot dat het HSG is geweest condooms
gebruiken. Overleg met uw arts als u twijfelt of u wel of niet zwanger bent.
Bent u allergisch voor jodium, dan moet u dit voor het onderzoek melden aan uw behandelend
arts. Wanneer er wel een allergie is en u dit niet meldt, moet u dit meteen bij binnenkomst en
voor het HSG aan de arts melden die het HSG gaat uitvoeren.
Wij gebruiken dan geen jodiumhoudende vloeistoffen.
Om de kans op infecties zo klein mogelijk te maken, adviseren wij u om drie tot vijf dagen
voorafgaand aan het HSG één gram Zithromax (twee tabletten van 500milligram) in te nemen.
Als pijnstilling kunt u Naprosyne gebruiken:
500 milligram (een tablet) ’s avonds laat op de dag voor het onderzoek.
500 milligram een uur voor het HSG.
Zo nodig nogmaals 500 milligram acht uur na het HSG.
Voor de Zithromax en Naprosyne krijgt op de polikliniek een recept van de arts die het HSG met u
afspreekt.
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Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts-assistent, gynaecoloog in opleiding, samen met
een röntgenlaborant. U neemt plaats op de onderzoekstafel met uw benen in beensteunen, en de
baarmoedermond wordt in beeld gebracht.
Via een katheter wordt er een contrastmiddel via de baarmoedermond in de baarmoeder
gebracht. Onder röntgendoorlichting wordt het contrastmiddel langzaam in de baarmoeder
gespoten om te zien of uw eileiders open zijn.
U kunt tijdens het spuiten van het contrastmiddel wat menstruatieachtige buikpijn voelen.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten in totaal. Na het onderzoek mag u naar huis.
Complicaties en /of bijwerkingen
Het kan het zijn dat u na het onderzoek olie (het contrastmiddel) uit de schede verliest en een
beetje bloed verliest.
Bij spoed zoals hevig bloedverlies dat niet stopt, koorts, hevige buikpijn belt u met het Centrum
voor Voortplantingsgeneeskunde en kies 1 voor spoed.
Buiten kantooruren wordt u automatisch doorgeschakeld met de verloskamers.
Weer thuis
U mag thuis uw normale werkzaamheden weer doen.
De uitslag
Iedere dinsdag worden alle HSG’s die gemaakt zijn met de stafgynaecologen besproken. Na het
zien van alle gemaakte foto’s en video’s wordt het verdere beleid afgesproken. U wordt terug
verwacht op de polikliniek bij uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag van het HSG met u.
Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde 043-387 53 60 op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur
E-mail
centrumvpg@mumc.nl
In geval van spoed (ook buiten kantooruren); belt u bovenstaand telefoonnummer en kiest u optie
1 voor spoed.
Website
https://centrumvpg.mumc.nl/
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