Hysterosalpingogram
(HSG)
Onderzoek van
de baarmoeder en
eileiders

Uw fertiliteitsarts/gynaecoloog heeft u verwezen naar de
afdeling Radiologie voor een onderzoek van de baarmoeder
en de eileiders. Dit onderzoek wordt een hysterosalpingogram
oftewel HSG genoemd. U krijgt hierbij een contrastmiddel
toegediend. Deze folder informeert u over het onderzoek en de
voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten
verlopen.

Wat is een HSG?
Een HSG is een onderzoek dat de baarmoeder en eileiders zichtbaar maakt
door middel van een röntgenfoto en contrastvloeistof. Met dit onderzoek
kijken wij of er afwijkingen in de baarmoederholte zijn en of de eileiders
doorgankelijk zijn.

Het onderzoek
Voor het onderzoek vragen we u om uw schoenen uit te trekken en uw
onderlichaam vrij te maken van kleding. In de onderzoekskamer komt u
op uw rug op de röntgentafel te liggen, met de benen in de beensteunen.
Met behulp van een speculum brengen we een katheter (slangetje) via de
baarmoedermond in de baarmoederholte. Dit kan krampen veroorzaken
onder in de buik. Het inspuiten van contrastvloeistof in de baarmoeder
en eileiders kan ook pijnlijk zijn. Tijdens het inspuiten maken we
röntgenopnamen. De uitslag bespreken we direct na het onderzoek met u.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek
U kunt na het onderzoek merken dat er wat contrastvloeistof uit de schede
kan vloeien. Er kan ook tijdelijk buikpijn en bloedverlies zijn. Sommige
patiënten ervaren wat schouderpijn en/of duizeligheid. Wij raden u daarom
aan om iemand mee te nemen, die u na het onderzoek kan begeleiden
en naar huis kan brengen. Als u na het onderzoek last heeft van hevige
buikpijn, veel bloedverlies of koorts (hoger dan 38 graden Celsius),
dan moet u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie. Buiten
kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts van de
afdeling Gynaecologie. De contactgegevens staan achter in deze folder.

Aanmelding
U belt bij het begin van uw cyclus om een afspraak te maken voor de HSG.
De HSG zal dan plaatsvinden tussen cyclusdag zes en twaalf. De reden
hiervoor is dat het onderzoek moet plaatsvinden na de menstruatie, maar
voor de eisprong. Er mag namelijk geen onverwachte zwangerschap zijn
opgetreden.
Wanneer een HSG wordt afgesproken, mag u vanaf cyclusdag één
tot en met de HSG GEEN onbeschermde gemeenschap hebben! Een
eventuele zwangerschap moet namelijk worden vermeden. Dit omdat de
contrastvloeistof de foetus kan wegspoelen en er risico voor de foetus
bestaat door blootstelling aan röntgenstralen.
Op de dag van het HSG-onderzoek meldt u zich 10 minuten voor
de afspraak bij de afdeling Radiologie van het ziekenhuis van HMC
(Haaglanden Medisch Centrum) waar u de afspraak heeft.

Pijnstilling
U krijgt het advies om 30 tot 60 minuten van tevoren twee tabletten
Naproxen van 250 mg in te nemen met water.

Contrastvloeistof
De contrastvloeistof is jodiumhoudend. Op die manier kunnen afwijkingen
in de baarmoederholte en eventuele obstructies in de eileiders zichtbaar
worden gemaakt. Meldt het bij uw arts als u overgevoelig bent voor
jodiumhoudende contrastvloeistof.

Infectie-onderzoek
Voordat de foto wordt gemaakt, is het belangrijk om te weten of er
sprake is van een infectie van de baarmoedermond. Al tijdens een eerder
onderzoek heeft uw arts kweken gemaakt van de vagina/baarmoedermond
om infecties uit te sluiten.

Tot slot
U meldt zich voor de HSG bij de afdeling Radiologie van het ziekenhuis
waar u de afspraak heeft. Als u na het lezen van deze folder nog vragen
heeft of zich onverhoopt complicaties voordoen na de HSG, dan kunt u
bellen met de polikliniek Gynaecologie van uw ziekenhuis.
De contactinformatie:
HMC Antoniushove:
• Afdeling Radiologie (begane grond):			
• Polikliniek Gynaecologie:				

088 979 46 00
088 979 24 22

HMC Bronovo:
• Afdeling Radiologie (begane grond, route 64):
088 979 46 00
• Polikliniek Gynaecologie:				
088 979 44 93
• Bij spoed buiten kantoortijden:			
088 979 79 00
(vraag naar dienstdoend arts van afdeling Gynaecologie)
HMC Westeinde:
• Afdeling Radiologie (3e etage):			
088 979 46 00
• Polikliniek Gynaecologie:				
088 979 24 22
• Bij spoed buiten kantoortijden:			
088 979 79 00
(vraag naar dienstdoend arts van afdeling Gynaecologie)

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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