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HSG
(hystero-salpingografie)
Radiologisch onderzoek

Deze folder geeft u informatie over het HSG en de voorbereiding. Dit 

onderzoek dient om na te gaan of er afwijkingen in de baarmoederholte 

zijn en of de eileiders doorgankelijk zijn. Het wordt uitgevoerd met een 

minimum aan röntgenstraling dat nodig is voor goede opnamen. Bent u 

(mogelijk) zwanger, bel dan voor overleg met de arts die u heeft verwezen.

Het maken van de afspraak
Het onderzoek wordt verricht na de menstruatie en voor de eisprong (tussen 

de 7de en de 12de of 13de cyclusdag). U maakt de afspraak telefonisch op 

uw eerste of tweede dag van de menstruatie via telefoon (010) 291 22 81. 

Het kan soms zijn dat het onderzoek een cyclus later plaats vindt, omdat er 

een beperkte aantal plaatsen beschikbaar is.
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Voorbereiding en onderzoek
U meldt zich 15 minuten voor het onderzoek bij de afdeling Radiologie, 

bouwdeel G, verdieping 1. U dient een half volle tot volle blaas te hebben. 

Een uur voor het onderzoek neemt u 2 tabletten Naproxen in  van 220 

mg, dit is een pijnstiller. U kunt deze tabletten kopen bij de apotheek of 

drogist. Wij adviseren u maandverband mee te nemen.

De gynaecoloog brengt een spreider (speculum) in en de schede 

en baarmoeder worden ontsmet. Er wordt een katheter met ballon 

in de baarmoeder geplaatst. Daarna komt de radioloog en wordt er 

contrastvloeistof in de baarmoeder en de eileider(s) gebracht. Soms is 

dit pijnlijk. De pijn trekt meestal snel weer weg. Er worden direct foto’s 

gemaakt. U kunt alles volgen op een monitor. Het onderzoek duurt 

ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek is het mogelijk dat u enig bloedverlies via de vagina hebt. 

Het is daarom verstandig maandverband te gebruiken na het onderzoek. 

U kunt ook wat pijn in de buik hebben. Om die reden is het prettig als u 

iemand meeneemt om u te begeleiden. Als u na afloop koorts (meer dan 

38°C) krijgt, moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

De uitslag
Tegelijk met de afspraak voor het HSG-onderzoek maken wij een 

belafspraak met uw behandelend arts om de resultaten van het onderzoek 

te bespreken. Deze afspraak vindt twee weken na het onderzoek plaats.

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan aan uw 

behandelend arts of de röntgenlaborant.


