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U heeft zojuist gehoord dat er bij u een H.S.G. (hystero salpingo grafie) onderzoek gaat
plaatsvinden. Waarschijnlijk is u al het één en ander verteld over hoe dat in zijn werk gaat. In
deze folder staat alle informatie nog een keer op een rij. Heeft u na het lezen nog vragen, belt u
dan gerust naar de afdeling Radiologie.
Waarom een H.S.G. onderzoek
De afkorting H.S.G. staat voor hystero salpingo grafie. Dit betekent: het zichtbaar maken van
de baarmoeder en eileiders door middel van een röntgenfoto nadat er contrastvloeistof via
de baarmoedermond in de baarmoederholte is gebracht. Bij dit onderzoek wordt er gekeken
of er afwijkingen in de baarmoeder zijn en of de eileiders goed doorgankelijk zijn.
Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een
allergische reactie veroorzaken bij mensen, die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Daarom
is het belangrijk om te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is moet u dit
bespreken met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen
de laborant of radioloog?
Voorbereiding thuis
Ongeveer een uur voor het onderzoek neemt u 2 tabletten Naproxen in, dit is een pijnstiller.
U krijgt deze tabletten van de verpleegkundige op de polikliniek.
U wordt behandeld door een gynaecoloog met extra ondersteuning van een röntgenlaborant. Als u nog vragen heeft die betrekking hebben op het onderzoek kunt u die
uiteraard op de dag zelf nog stellen aan de laborant(e) of de gynaecoloog.

Hystero Salpingo Grafie (HSG)

Waar vindt het onderzoek plaats
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie bevindt zich in
gebouw Ca, tweede verdieping. U kunt zich melden bij de balie van de afdeling Radiologie.

Het onderzoek
Nadat u uw onderkleding heeft uitgedaan in de kleedruimte, gaat u liggen op een tafel met
beensteunen. Na het ontsmetten van de schaamlippen brengt de gynaecoloog een spreider
(speculum) in en worden de schede en baarmoedermond ontsmet. Dan wordt er een dun
buisje in de baarmoedermond geplaatst.
Dit kan een wat krampende pijn veroorzaken onder in de buik. Daarna wordt de contrastvloeistof in de baarmoeder en de eileider(s) gebracht. Soms is dit pijnlijk. Er worden direct
foto's gemaakt. U kunt, samen met uw partner, alles volgen op een monitor. De pijn trekt
meestal snel weer weg. Als de foto's zijn gelukt wordt het buisje uit de baarmoedermond
gehaald. Wanneer u gaat staan kan de contrastvloeistof terugvloeien. U krijgt hiervoor een
maandverbandje mee van de laborant. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
De uitslag
De gynaecoloog bestudeert de foto's en bespreekt met u de uitslag.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

Uitplassen vlak voor het onderzoek is belangrijk voor uw gemak.

Bij verhindering of als u verlaat bent
Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van te voren op

08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 010 704 56 39.
Tot slot
Deze folder geeft géén volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie
die door de gynaecoloog is gegeven. Als u iets niet duidelijk is, vraag dit dan gerust aan de
laborant(e) of de gynaecoloog.
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dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van
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(tenminste 2 dagen voor het onderzoek). Bent u verlaat op de dag van het onderzoek, meld

