Röntgenonderzoek van de baarmoeder en
eileiders
HSG (Hystero Salpingo Gram)

In overleg met uw arts heeft u besloten tot een HSG (Hystero SalpingoGram) op de afdeling
radiologie van CWZ. Deze folder informeert u over dit röntgenonderzoek van de
baarmoeder en eileiders.

Belangrijk!
Neemt u vóór het onderzoek contact op met uw arts als u in het verleden ooit een ernstige
allergische reactie op contrastvloeistof gehad heeft. U heeft in dit geval een verhoogd risico
op complicaties.

Contrastvloeistof
Tijdens het onderzoek brengt de arts-assistent gynaecologie via de vagina en baarmoederhals
contrastvloeistof in de baarmoeder en eileiders. Hiermee kan de vorm van de
baarmoederholte en de doorgankelijkheid van de eileiders beoordeeld worden.
De contrastvloeistof veroorzaakt geen schade aan het weefsel en wordt weer snel door het
lichaam uitgescheiden.

Voorbereiding
Het onderzoek vindt plaats op een tijdstip van de cyclus waarop u niet zwanger kunt zijn.
Daarom wordt de HSG gepland in de eerste 12 dagen van uw menstruatiecyclus. Dit is na de
menstruatie en voor de eisprong. U mag dus niet zwanger zijn tijdens het onderzoek.
U krijgt op de polikliniek een recept voor antibiotica. De avond vóór het onderzoek neemt u
de 2 tabletjes antibiotica in. Hierdoor is de kans op een infectie door het HSG heel klein.
Het inspuiten van de contrastvloeistof kan pijnlijk zijn. Daarom is het verstandig om 1 uur
voor de ingreep een pijnstiller in te nemen. Als pijnstiller kunt u kiezen uit Aleve 550 mg,
Ibuprofen 400 mg of Naproxen 500 mg. Deze pijnstillers zijn bij de apotheek of drogist te
koop.
Wij adviseren u tijdens het onderzoek een lang T-shirt of een hemd te dragen.
U kunt uw partner meenemen en het onderzoek laten bijwonen.

Melden
10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 3B. U wordt daar verwezen naar de
juiste wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, haalt de radiologisch laborant u op en neemt u
mee naar de kleedkamer.
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Onderzoek
 In de onderzoeksruimte zijn er 1 of 2 radiologisch laboranten aanwezig. Daarnaast een arts
werkzaam op de afdeling gynaecologie.
 De laborant maakt onder andere de röntgenfoto’s.
 De arts geeft nog een korte voorlichting over wat hij/zij gaat doen.
 U moet uw onderlichaam ontbloten en op de röntgentafel gaan liggen.
 Uw benen plaatst u in de steunen.
 De arts brengt een zogenoemde ‘eendenbek’ in uw vagina en maakt deze en de
baarmoedermond schoon met jodium.
 Vervolgens brengt hij/zij een katheter met een ballonnetje in. Dit kan wat pijn doen.
 Als de katheter goed zit, wordt het ballonnetje opgeblazen om ervoor te zorgen dat de
katheter op zijn plaats blijft. Dit kan pijnlijk zijn.
 Soms wordt een andere methode gebruikt, waarbij een soort metalen spuit op de
baarmoedermond geplaatst word.
 De arts brengt een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in via de spuit. Soms vinden
patiënten het inbrengen van deze vloeistof pijnlijk, maar wel draaglijk.
 De contrastvloeistof verspreidt zich in de baarmoeder, eileiders en als de eileiders
doorgankelijk zijn in de buikholte. U kunt dit zien op de monitor. Hiervan wordt een filmpje
gemaakt.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

Na het onderzoek
De arts-assistent gynaecologie bekijkt direct de foto’s en geeft u uitleg. Uw behandelend
gynaecoloog bespreekt met u de resultaten van het onderzoek en het verdere beleid. Dit is 1
tot 2 weken later op de polikliniek of via een telefonisch consult.
Het is mogelijk dat u na het onderzoek wat bloed en contrastvloeistof verliest.
Sommige vrouwen houden nog een paar dagen een vreemd gevoel in de onderbuik. U hoeft
zich hierover niet ongerust te maken.

Complicaties/bijwerkingen
De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van uw foto’s is heel klein.
Er treedt bijna nooit een schadelijk effect op. Ook als u meerdere onderzoeken hebt
ondergaan.
Ook de kans op een infectie door het HSG is heel klein. Tijdens het onderzoek kan de
baarmoeder reageren met krampen zoals tijdens het begin van de menstruatie.
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Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk met:
 de afdeling radiologie, telefoonnummer (024) 365 74 31;
 of de polikliniek gynaecologie, telefoonnummer (024) 365 82 45.

Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de polikliniek gynaecologie
of met de afdeling radiologie. De laborant en de artsen vertellen u voor en tijdens het
onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt ook dan aan hen vragen stellen.
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Adres en telefoonnummers
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek gynaecologie (A44)
Telefoon (024) 365 82 45
Afdeling radiologie (B50) Melden bij Meldpunt 3B
Telefoon algemeen (024) 365 74 31
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