Hysterosalpingogram
(HSG)
In overleg met uw behandelend arts heeft u afgesproken om een hysterosalpingogram
(HSG) te laten maken. In deze folder leest u algemene informatie over dit onderzoek,
de voorbereidingen, het verloop van het onderzoek en wat van u wordt verwacht.

Wat is een hysterosalpingogram (HSG)
Een HSG is een onderzoek om de vorm van de binnenkant van de baarmoeder en de
doorgankelijkheid van de eileiders te bekijken. Dit gebeurt door röntgencontrastvloeistof
en röntgendoorlichting. Een HSG wordt gedaan of als oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek of voor aanvang van een vruchtbaarheidsbehandeling.

Waar vindt HSG plaats?
Het HSG gebeurt op de afdeling Radiologie van Gelre ziekenhuizen. Een fertiliteitsarts
of een gynaecoloog voert het HSG uit. Verder is een radiologieassistent en meestal een
radioloog aanwezig.

Mag mijn partner mee?
Uw partner mag meekomen op de dag van het HSG.

Aanmelden
Als u met uw fertiliteitsarts of gynaecoloog heeft afgesproken om een HSG te maken dan
belt u aan het begin van uw menstruatie met het secretariaat van de polikliniek
Gynaecologie van Gelre ziekenhuizen. De secretaresse maakt met u een afspraak voor
het HSG in de 1e week ná uw menstruatie.

Voorbereidingen



Het is niet verstandig om op de dag van het HSG zelf naar huis te rijden; zorg dus
dat u vervoer geregeld heeft.
U kunt een uur voordat het onderzoek plaatsvindt een pijnstiller gebruiken.

Het verloop van het onderzoek
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Op de dag van de afspraak meldt u zich op de afgesproken tijd bij de afdeling
Radiologie. In een kleedkamer kleedt u zich van onderen uit; de bovenkleding mag u
aanhouden. U neemt plaats op de onderzoeksbank. De fertiliteitsarts of gynaecoloog
brengt een speculum (spreider) in. De baarmoedermond wordt schoongemaakt met een
desinfecterende vloeistof.
Soms moet de baarmoedermond met een tangetje worden vastgepakt. Een katheter (=
een flexibel slangetje) wordt in de baarmoederhals ingebracht en een ballonnetje wordt
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opgeblazen om de baarmoederhals af te sluiten. Dit kan een drukkend gevoel geven.
Daarna wordt het speculum verwijderd.
Onder röntgendoorlichting wordt de contrastvloeistof in de baarmoederholte ingebracht.
Dit kan een wat kramperig, menstruatieachtig gevoel geven. Een contrastvloeistof is een
olieachtige vloeistof. Er wordt direct bekeken of de baarmoeder een normale vorm heeft,
of de vloeistof door de eileiders de buikholte instroomt en of de vloeistof zich goed
verspreidt in de buikholte.
Als het onderzoek afgelopen is wordt de katheter en eventueel het tangetje van de
baarmoedermond verwijderd. Soms wordt een dag na het HSG nog een extra
röntgenfoto gemaakt om de verspreiding van de vloeistof in de buikholte goed te
bekijken.

Vervolg
U maakt een afspraak met de arts die het HSG heeft aangevraagd. Deze afspraak vindt
één of twee weken nadat het HSG is gemaakt plaats. Tijdens deze afspraak bespreekt de
arts met u het te volgen beleid.

Belangrijk






Om röntgenonderzoek tijdens een beginnende zwangerschap te vermijden, wordt het
HSG uitgevoerd in de periode na de menstruatie en voor de eisprong. Bovendien
vragen we u om in de cyclus waarin het onderzoek plaats zal vinden veilig te vrijen
tot de dag van het HSG. Wanneer de menstruatie anders is verlopen dan u normaal
gewend bent (bijvoorbeeld korter, minder hevig) dan moet u dit melden bij het
maken van de afspraak. Soms moet voorafgaand bloed- of urineonderzoek
bevestigen dat u niet zwanger bent op de dag van het onderzoek.
Heeft u in de week na het HSG buikpijn, koorts of versterkte afscheiding meldt u dit
dan aan de fertiliteitsarts. Hij/zij is te bereiken via het secretariaat van de polikliniek
Gynaecologie.
Bent u overgevoelig voor jodium of röntgencontrastmiddelen, meldt u dit dan
voorafgaand aan het HSG.

Bereikbaarheid
Gelre Apeldoorn
Het secretariaat van de polikliniek Gynaecologie Apeldoorn is bereikbaar:
 van ma tot en met do van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
 vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
 via telefoonnummer (055) 581 19 20.
Gelre Zutphen
Het secretariaat van de polikliniek Gynaecologie Zutphen is bereikbaar:

van maandag t/m vrijdag van 08.30-16.30 uur

via telefoonnummer (0575) 592 800
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