Hysterosalpingografie (H.S.G.)

Wij adviseren u deze informatie ruim van tevoren zorgvuldig door te lezen!
Het onderzoek
Uw behandelende gynaecoloog heeft voorgesteld om bij u een onderzoek te laten
doen van de eileiders. Dit is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van
röntgenstraling. Daarom wordt het onderzoek in een spontane menstruatiecyclus
gepland na de menstruatie en vóór de te verwachten eisprong. In deze periode
hebben de röntgenstralen nog geen schadelijk effect. Als u de pil nog gebruikt is
deze planning minder van belang.
Doel van het onderzoek
Door middel van dit onderzoek kunnen afwijkingen aan de eileiders worden
opgespoord. Dit kunnen afwijkingen in de anatomie zijn, maar ook een afsluiting
van één of beide eileiders.
Duur van het onderzoek
Gemiddeld duurt het onderzoek 15 minuten.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.
Medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen.
Kleding
Het is voor u en ons gemakkelijk dat u eenvoudige kleding draagt. Het te
onderzoeken deel van het lichaam (onderlichaam) dient tijdens het onderzoek
ontbloot te zijn. Laat sieraden zoveel mogelijk thuis.
Hoe gaat het onderzoek
Nadat u zich op de afgesproken tijd op de röntgenafdeling bij de balie heeft
gemeld, wordt u daar opgehaald en naar een kleedkamer gebracht, alwaar u het
onderlichaam moet ontbloten. De laborant(e) zal u dan een en ander over het
onderzoek vertellen. De gynaecoloog verricht zelf het onderzoek op de
röntgenafdeling. Na het inbrengen van het speculum, het instrument dat de
gynaecoloog gebruikt bij inwendig onderzoek, wordt een katheter met daaraan
een spuitje gevuld met röntgencontrastmiddel in de baarmoeder geplaatst. Onder
röntgendoorlichting wordt dan het contrastmiddel in de baarmoeder en in de
eileiders gespoten. Tijdens dit inspuiten kunt u wat buikkramp krijgen,
vergelijkbaar met menstruatiepijn. De gynaecoloog vraagt de radioloog foto’s van
baarmoeder en eileiders te maken. Vervolgens worden alle instrumenten weer
verwijderd. Soms wordt een half uur nadien nog een foto van de onderbuik
gemaakt. Daarvoor hoeft u alleen maar even op de röntgentafel te gaan liggen, er
worden dan geen handelingen meer verricht.

1

Na het onderzoek
Na het onderzoek krijgt u van de laborant(e) een maandverband, omdat u wat van
de ingebrachte contrastvloeistof kan verliezen; het is ook mogelijk dat u na afloop
van het onderzoek nog wat gaat vloeien. Afhankelijk van wat de gynaecoloog met
u afspreekt kunt u nu naar huis.
De uitslag
Na het onderzoek zal de radioloog de foto’s bekijken en beoordelen. De uitkomst
daarvan krijgt u te horen van de arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd.
Deze bespreekt ook met u welke gevolgen de uitslagen van het onderzoek voor u
hebben.
Opmerkingen
Mocht u zwanger zijn of denken het te kunnen zijn, dan kan het röntgenonderzoek
geen doorgang vinden!
Afspraak
U wordt voor het onderzoek verwacht op:
………....................... dag …...... / …...... / ……..... om ....................... uur
Vergeet het aanvraagformulier van de dokter niet! Indien de aanvraag al door de
arts digitaal is verzonden, dan hoeft u geen aanvraagformulier mee te nemen.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op T 0187 60 71 20.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de afdeling gynaecologie. Tijdens het verpleegkundig
spreekuur op maandag en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.
T:
0187 60 77 40
E:
spreekuur-krgyn@vanweelbethesda.nl
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Voor dringende vragen kunt u bellen naar T 0187 60 74 11.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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