HSG
Hystero Salpingo Grafie
In overleg met uw behandelend arts krijgt u op korte termijn een röntgencontrastonderzoek van de
baarmoederholte en de eileiders: het HSG. Er wordt daarbij speciaal gekeken of de beide eileiders open zijn.
In deze folder leest u meer over dit onderzoek.
Indien het onderzoek vanwege een kinderwens verricht gaat worden, dan zal dit altijd plaatsvinden ná de
menstruatie en vóór een nieuwe eisprong.
U belt aan het begin van de nieuwe cyclus naar de poli gynaecologie - tel. (0475) 382648 - om de afspraak
vast te leggen. Bij twijfel over een eventuele zwangerschap wordt vooraf een zwangerschapstest uitgevoerd.
Voor het onderzoek
De avond vóór het onderzoek neemt u beide antibiotica-tabletten in, die u op recept heeft meegekregen. De
kans op een infectie ten gevolge van het onderzoek is dan vrijwel uitgesloten.
Eén tot twee uur vóór het onderzoek neemt u de voorgeschreven pijnstiller in.
Het onderzoek
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de afdeling radiologie. De fertiliteitsarts of gynaecoloog zal het
onderzoek uitvoeren.
U wordt gevraagd uw onderkleding uit te doen en plaats te nemen op de onderzoekstafel in
gynaecologische houding met de benen in de steunen. Een radiologisch laborant assisteert bij het
onderzoek. De arts plaatst het speculum (de ‘eendenbek’) en ontsmet de baarmoedermond met een
jodiumoplossing. Vervolgens schuift zij/hij een dun slangetje op tot in de baarmoederholte. Via dit slangetje
wordt de contrastvloeistof ingespoten. Tijdens het inspuiten van de vloeistof, dat meestal minder dan 1
minuut duurt, kunt u een krampend gevoel hebben. De baarmoederholte en eileiders worden in beeld
gebracht en de verspreiding van het contrast in de buikholte wordt bekeken. De radioloog bekijkt en
beoordeelt de beelden en maakt enkele röntgenopnames. Het hele onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
De bevindingen worden in de regel direct na het onderzoek kort met u besproken. Bij het volgend
polikliniekbezoek bespreekt de arts het vervolgtraject met u.
Na het onderzoek kunt u nog wat buikpijn hebben. U mag dan eventueel nog een pijnstiller nemen.
Ook geringe afscheiding of gering bloedverlies is mogelijk.
We adviseren u iemand mee te nemen, die u weer naar huis kan begeleiden.
De kans op complicaties bij een HSG-onderzoek is heel klein. Mocht echter de buikpijn aanhouden,
toenemen of mocht u koorts krijgen (boven 38 ̊C) ondanks de antibiotica, dan neemt u contact op met:
 het secretariaat gynaecologie, tel. (0475) 382648 of
 in het weekend of ’s nachts met het Moeder & Kind Centrum, tel. (0475) 382345.
Belangrijk
Indien u een allergie heeft voor jodium, jodiumhoudend
contrastvloeistof of antibiotica, meld dit altijd vóóraf. Er wordt

dan rekening mee gehouden.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. Op werkdagen kunt u tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen
met het secretariaat gynaecologie, tel. (0475) 38 26 48.
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