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Röntgenonderzoek van 
baarmoeder en eileiders: 

hysterosalpingografie (HSG)

Patiënteninformatie

der kan de vaginale afscheiding door het reinigen met jodium en de contrast-
vloeistof, er anders uitzien dan u gewend bent. Hebt u de dagen na het onderzoek 
nog klachten, neemt u dan contact op met de polikliniek Gynaecologie.

Uitslag 

Twee weken na het onderzoek bespreekt de gynaecoloog of fertiliteitsarts met u 
de uitslag van het onderzoek. U maakt na afloop van het onderzoek direct een 
afspraak voor deze bespreking. 

Risico’s 

De risico’s van dit onderzoek zijn gering en worden hieronder vermeld. Er kan van-
uit de baarmoederhals een infectie in de baarmoeder komen. Dit uit zich door 
koorts (hoger dan 38°C) en buikpijn. Als u deze klachten krijgt, belt u dan met de 
polikliniek Gynaecologie. 

Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct ver-
antwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het unithoofd of met de 
ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Uw tevredenheid is tenslotte onze zorg. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Klachtenbehan-
deling. 

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Gynaecologie, tel. (050) 524 5840.
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Röntgenonderzoek van baarmoeder en eileiders: 
hysterosalpingografie (HSG)

Polikliniek Radiologie, route 1.4  
Telefoon (050)524 5345

Algemeen

•	 	Neemt	u	bij	ieder	bezoek	aan	het	ziekenhuis	uw	ziekenhuispasje	en	een	geldig	
identiteitsbewijs mee.

•	 	Bent	u	verhinderd,	neemt	u	dan	tijdig	contact	op	met	het	secretariaat	van	de	
polikliniek Gynaecologie, tel. (050) 524 5840

Inleiding

In overleg met uw behandeld arts heeft u een afspraak gemaakt voor een rönt-
genonderzoek van baarmoeder en eileiders, een hysterosalingografie (HSG). In 
deze folder leest u hoe het onderzoek gaat verlopen en welke voorbereiding het 
van u vraagt. Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestem-
ming geeft voor het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft of verhin-
derd bent, zegt u het onderzoek dan tijdig af.

Belangrijk

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde geneesmiddelen, latex of jodium 
of bepaalde klachten heeft, meldt u dit dan tijdig bij de behandelend arts!

Afspraak maken

Het onderzoek wordt verricht tussen dag acht en twaalf van de cyclus, gerekend 
vanaf de eerste dag van de menstruatie. Tijdens de menstruatie belt u met de 
polikliniek Gynaecologie om een afspraak te maken voor de HSG.

Hysterosalpingografie (HSG) 

Tijdens het onderzoek wordt met een contrastvloeistof de binnenkant van de 
baarmoederholte en de eileiders zichtbaar gemaakt en beoordeeld. Daarbij wordt 
speciaal gekeken naar de doorgankelijkheid van de eileiders.

Voorbereiding op het onderzoek

Ongeveer	 twee	uur	voor	het	onderzoek	neemt	u	500	mg	Naproxen	of	400	mg	
Ibuprofen met water in. Dit middel voorkomt baarmoederkrampen tijdens het 
onderzoek. Het is verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Mogelijk heeft de arts u 
antibiotica voorgeschreven. Deze medicijnen neemt u op de afgesproken tijden 
in. Verder is er geen bijzondere voorbereiding nodig. U mag gewoon eten en drin-
ken en uw eventuele medicijnen innemen. Het onderzoek wordt makkelijker als 
de blaas niet helemaal leeg is. Wilt u daarom het laatste uur voor het onderzoek 
niet plassen?

Gang van zaken bij het onderzoek 

U meldt zich bij de balie van de afdeling Radiologie op de eerste verdieping van 
het ziekenhuis. De röntgenlaborant vraagt u in het kleedhokje uw onderkleding 
uit te doen. De laborant informeert of u overgevoelig bent voor jodium of latex. 
Daarna neemt u plaats op de onderzoekstafel. Uw partner mag bij het onderzoek 
aanwezig zijn. U komt met uw benen in beensteunen te liggen zoals u dat kent 
van de polikliniek Gynaecologie. Allereerst wordt een zogenoemde ‘eendebek’ 
(speculum) in de schede (vagina) ingebracht. Daarna wordt de vagina gereinigd 
met een jodiumoplossing. Vervolgens brengt de gynaecoloog of fertiliteitsarts 
een dun slangetje in de baarmoeder. Via dit slangetje wordt contrastvloeistof in-
gespoten. Dit kan pijnlijk zijn. Tegelijkertijd kijkt de radioloog naar het röntgen-
beeld van baarmoeder en eileiders. Er worden enkele foto’s van deze beelden ge-
maakt. Het slangetje wordt daarna verwijderd en u kunt zich weer aankleden. 
Afhankelijk van de gebruikte vloeistof wordt meestal een dag later nog een 
röntgenfoto gemaakt. Dit is volledig pijnloos. Deze foto zegt iets over verklevin-
gen rond de eileiders.

Tijdsduur 

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na	het	onderzoek

Wij raden u aan iemand mee te nemen die u naar huis begeleidt. De eerste uren 
na het onderzoek kunt u wat buikpijn krijgen. Ook kunt u geringe temperatuurs-
verhoging hebben. Daarnaast treedt soms wat bloedverlies uit de vagina op. Ver-


