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U krijgt binnenkort op de afdeling Radiologie een onderzoek van de baarmoeder en eileiders, een
HysteroSalpingoGrafie (H.S.G.). Bij dit onderzoek worden van deze organen röntgenfoto’s gemaakt, die
zichtbaar zijn op een beeldscherm. Dit is mogelijk door het vaginaal inbrengen van contrastvloeistof.
In deze brochure vindt u meer informatie over het verloop van de behandeling. Daarnaast leest u
informatie die u moet weten vòòr het onderzoek.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het ETZ, locatie ETZ Elisabeth. Deze
afdeling bevindt zich op de begane grond in route 72. U wordt bij de balie verwacht.

Wat is belangrijk om te weten voor het onderzoek?
Voorbereiding
U neemt op de 1e of 2e dag van de menstruatie (bij een weekend op de 3e dag) contact op voor het
maken van een afspraak.
Het onderzoek moet namelijk plaatsvinden tussen de 5e en de 12e dag na het begin van de
menstruatie. Er is voor dit moment van uw menstruele cyclus gekozen om zeker te zijn dat u niet
zwanger bent. Mocht u hieraan twijfelen, neem dan contact op met Centrum
Voortplantingsgeneeskunde Brabant, telefoonnummer (013) 22 100 60.

Medicijnen
Medicijngebruik dient u te overleggen met uw behandelend arts.
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Melden
Als u overgevoelig bent voor jodium of contrastmiddelen, of als u CARA of hooikoorts hebt, moet u dit
aan de laborant(e) meedelen.
Kleding
Voor het onderzoek is het noodzakelijk het onderlichaam te ontbloten.

Hoe verloopt het onderzoek?
In de onderzoekkamer vraagt de laborant(e) u om op de röntgentafel te gaan liggen, op uw rug en
met de benen in de beensteunen. De fertiliteitsarts desinfecteert de vagina en brengt een speculum
(spreider of zogenaamde eendenbek) in. Door dit speculum heen plaatst de fertiliteitsarts een tang op
de baarmoedermond. Via deze tang spuit de arts contrastvloeistof in de baarmoeder. Dit geeft soms
een drukkend, soms een pijnlijk gevoel in de onderbuik. Na inspuiting van de contrastvloeistof zijn de
baarmoeder en de eileiders zichtbaar op een beeldscherm. De radioloog maakt hier röntgenfoto’s van.
Hierna worden de tang en de speculum verwijderd.
Voor dit onderzoek staat ± 20 minuten gepland, het onderzoek duurt zelf ± 10 minuten.
Meestal wordt een half uur na dit onderzoek in een andere röntgenkamer nog een foto gemaakt. Dit
dient om te kijken of de contrastvloeistof zich normaal verspreidt.

Wat moet u doen als u weer thuis bent?
De eerste uren na het onderzoek kunt u mogelijk wat last hebben van een menstruatieachtige buikpijn.
Deze verdwijnt vanzelf.
Ook kunt u wat last krijgen van afscheiding. Dit kunnen restanten van de contrastvloeistof zijn. Als u
heftige pijn of koorts krijgt in de dagen na het nemen van de foto, moet u contact opnemen met de
afdeling fertiliteit.

Hoe komt u aan de uitslag?
Een radioloog bekijkt de beelden en maakt een schriftelijk verslag van het onderzoek. Bij uw
behandelend fertiliteitsarts kunt u terecht voor de uitslag.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht
zo snel mogelijk contact op te nemen met Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant,
telefoonnummer (013) 22 100 60.

Risico’s en/of bijwerkingen
Van dit onderzoek zijn geen risico’s en/of bijwerkingen bekend, anders dan in deze brochure vermeldt
staan.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met
Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant, telefoonnummer (013) 22 100 60.
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Aan het begin van het onderzoek vertelt de laborant(e) u nog een keer wat er gaat gebeuren. Wanneer
u op dat moment nog vragen hebt, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant (CVB):
Route 92

(013) 221 00 60

Radiologie:
Locatie ETZ Elisabeth
Route 72

(013) 221 03 70
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