Patiënteninformatie
Hystero-Salpingografie (HSG)

Belangrijk!!!!!
Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Het
röntgenonderzoek moet worden uitgevoerd na de menstruatie en voor de volgende eisprong.
Neem uw partner of een begeleider mee.

Inleiding
Uw gynaecoloog heeft voor u een röntgenonderzoek van uw baarmoeder en eileiders
aangevraagd (Hystero-Salpingografie). In deze folder leest u meer over de wijze waarop het
onderzoek zal worden uitgevoerd. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben,
dan kunt u die altijd stellen aan uw gynaecoloog of aan de radiologisch laborant.
Voorbereiding
Het inspuiten van contrastmiddel in de baarmoeder kan pijn veroorzaken. Om hier minder last
van te hebben, adviseren wij u om, een half uur voor het onderzoek, een pijnstiller (bijvoorbeeld
naproxen) in te nemen.
Het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de afdeling Radiologie. Als u aan de
beurt bent, komt een laborant u in de wachtkamer halen. Voor dit onderzoek dient u het
onderlichaam te ontbloten. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Van
deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van deze stralen is verwaarloosbaar
klein.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gynaecoloog. U neemt plaats op de onderzoekstafel,
met uw benen in de beensteunen. De gynaecoloog brengt een speculum (eendenbek) in de
schede. Vervolgens wordt de baarmoedermond gedesinfecteerd. Dit geeft een koud gevoel.
In de baarmoedermond wordt een cup geplaatst. Het contrastmiddel wordt in de baarmoeder
gespoten. Dit kan pijn veroorzaken. Het inbrengen van het contrastmiddel wordt met behulp van
röntgendoorlichting gevolgd op de monitor.
De laborant maakt een aantal foto’s. Het onderzoek is daarna klaar. De gynaecoloog bespreekt
direct met u het onderzoek en het voorlopige resultaat.
Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek zal ongeveer 15 minuten zijn.
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Na het onderzoek
Het contrastmiddel wordt door het buikvlies opgenomen en door het lichaam afgebroken en
uitgescheiden. U krijgt een maandverband van de laborant, om eventueel vaginaal lekkend
contrastmiddel en bloed op te vangen. U kunt de afdeling direct verlaten. Het is mogelijk dat u
de rest van de dag nog wat last heeft van een weeïge pijn. Na het onderzoek zal een radioloog
de foto’s beoordelen en zijn bevindingen doorgeven aan uw gynaecoloog.
Eventueel dient er na 24 uur nog een foto gemaakt te worden. Dit hoort u van de gynaecoloog.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot
16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 20.
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via:
radiologiekwaliteitsgroep@llz.nl.

