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Hysterosalpingografie
Polikliniek Fertiliteit

De arts heeft voorgesteld om een HSG (= hysterosalpingogram of baarmoederfoto) te laten
maken. Bij dit onderzoek kan beoordeeld worden of er afwijkingen aan de baarmoeder zijn
en of de eileiders doorgankelijk zijn. Dit wordt gedaan door middel van het inbrengen van
contrastvloeistof via de baarmoedermond. Deze vloeistof loopt bij open eileiders aan beide
zijden de buikholte in en dit kan worden vastgelegd door het maken van röntgenfoto’s tijdens
het inspuiten van de vloeistof. Er wordt gebruik gemaakt van oliehoudende contrastvloeistof
omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit de zwangerschapskansen met tien
procent verhoogd in de eerste drie maanden na het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Flevoziekenhuis en wordt door
een fertiliteitsarts of gynaecoloog uitgevoerd. Het onderzoek duurt meestal 5-10 minuten.
Eventuele krampen die je zou kunnen ervaren zullen direct hierna verdwijnen.
Er wordt een dun slangetje met een ballonnetje in de baarmoedermond geplaatst om deze af
te sluiten. Vervolgens wordt er contrastvloeistof in de baarmoeder gespoten.
De arts kan onder röntgendoorlichting de baarmoeder en eileiders goed bekijken.
Bij het gebruik van oliehoudende contrastvloeistof kan verplaatsing van contrast naar de
bloedvaten optreden. Dit is niet gevaarlijk, maar indien dit optreedt wordt het onderzoek
gestaakt. In dat geval zal op een later moment met je besproken worden of het onderzoek
herhaald moet worden met waterhoudend contrast of dat er eventueel een kijkoperatie met
eileidertesten moet worden afgesproken.
In sommige gevallen is het nodig om een half uur na het onderzoek nog een tweede
röntgenfoto te maken. Dit gebeurt zonder contrast en is niet pijnlijk.
Als tijdens het HSG of na de tweede foto afwijkingen worden vastgesteld, zal de arts in
sommige gevallen antibiotica voorschrijven. Hier moet je dan dezelfde dag mee beginnen.
Indien je allergisch bent voor jodium, moet je dit aan de arts melden.

Ter voorbereiding
•
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Op de eerste dag van de menstruatie kun je zelf contact opnemen met de afdeling
Radiologie (Röntgenafdeling):  (036) 868 87 43 (tussen 8.30 en 16.30 uur). Je maakt
dan een afspraak voor het HSG. Als de eerste dag van de menstruatie in het weekend
valt, dan bel je op de maandag daarna.
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•

Als je de afspraak voor het HSG heeft gemaakt, neem je contact op met de polikliniek
Fertiliteit en geeft door wanneer je de afspraak hebt:  (036) 868 9544 (tussen 9.00 en
12.00 uur). Je kunt dan meteen een afspraak plannen, minimaal een week na het
onderzoek, om met de arts de uitslag te bespreken (de voorlopige uitslag krijg je tijdens
het onderzoek van de arts).

•

De baarmoederfoto moet worden gepland na de menstruatie en voor de eisprong, om er
zeker van te zijn dat je niet zwanger bent. Meestal valt deze periode tussen dag 5 en dag
12 van de menstruatiecyclus. Indien het onderzoek gepland wordt rond dag 12 en er bij
jou sprake is van een korte menstruatiecyclus mag je tot aan het onderzoek niet -of
alleen beschermd- vrijen. Als je twijfelt of je zwanger bent kun je het beste eerst een
zwangerschapstest doen.

•

Tijdens het onderzoek kun je wat pijnlijke krampen ervaren. Om deze eventuele klachten
te verminderen raden wij je aan om één uur voor het HSG een tablet Naproxen 500 mg in
te nemen (deze zal je aan de balie van de polikliniek Fertiliteit meegegeven worden).

Deelname FOAM studie
Als je deelneemt aan de FOAM studie, zou je dit dan willen doorgeven aan de polikliniek
voor fertiliteit als je belt voor de afspraak na het HSG. De doktersassistente zal dan de
FOAM echo inplannen voor of na het HSG (afhankelijk van de loting).

Tot slot
Indien je na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt je altijd contact opnemen
met de polikliniek Fertiliteit,  (036) 868 95 44 (tussen 9.00 en 12.00 uur).
Bij medisch inhoudelijke vragen kun je het beste bellen naar ons verpleegkundig spreekuur,
dagelijks geopend van 13.15 tot 14.00 uur,  (036) 868 95 45.
Je kunt ook altijd een e-mail sturen naar fertiliteit@flevoziekenhuis.nl.
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