Baarmoederfoto
Hystero-salpingogram

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U krijgt binnenkort een baarmoederfoto (hystero-salpingografie/
HSG). De baarmoederfoto wordt gemaakt ter beoordeling van de
baarmoederhals en baarmoeder-holte en de doorgankelijkheid van de
eileiders.
Tevens kan worden gekeken of er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid
van verklevingen in de onderbuik. Ook kan het doorspuiten van de eileiders
een zwangerschapsbevorderend effect hebben.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie, door de gynaecoloog of
arts-assistent samen met de radioloog. Net als bij het gewone
gynaecologisch onderzoek wordt met een speculum (eendenbek) de
baarmoedermond onderzocht.
Met twee hulpinstrumenten wordt de baarmoedermond vastgezet aan het
spoelsysteem waarmee de contrastvloeistof in de baarmoeder wordt
gebracht. De eileiders kunnen zichtbaar worden door middel van
röntgenstraling. Tegelijkertijd worden er enkele röntgenfoto’s gemaakt. Soms
is het nodig om na 30-60 minuten nog een foto van de buik te maken: dit
gebeurt uitwendig, zonder extra instrumenten of contrastvloeistof. Na het
onderzoek kan wat bloed en slijm uit de schede lopen: dit kan enkele uren tot
soms een paar dagen duren.

In de praktijk
Maak tijdens uw menstruatie een afspraak voor de baarmoederfoto via
telefoonnummer (0318) 43 51 55. Het maken van de foto wordt gepland in de
eerste twee weken na het eind van de menstruatie*. Het onderzoek vindt ’s
middags plaats. Voorkom dat u zwanger wordt in de cyclus waarin de
baarmoederfoto wordt gemaakt. Tevens ten behoeve van het voorkomen van
infecties wordt geadviseerd om vanaf de menstruatie tot ongeveer twee
dagen na het maken van de foto bij geslachtsgemeenschap een condoom te
gebruiken.
Het kan nuttig zijn ongeveer 2 uur voor het maken van de foto een pijnstiller
in te nemen: bijvoorbeeld paracetamol, naproxen of ibuprofen. Deze
middelen kunt u zonder recept kopen bij de drogist of apotheek (lees vooraf
de bijsluiter). Soms krijgt u een antibioticumkuur voorgeschreven.
Op de dag van de foto wordt u geadviseerd iemand mee te nemen. Het
onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Na het onderzoek kunt u nog wat
buikpijn hebben. Ook kunt u nog duizelig zijn.

Na het onderzoek
Meestal kunt u de dag na het onderzoek uw gebruikelijke werkzaamheden
verrichten. Heel zelden komt het voor dat na de baarmoederfoto koorts

ontstaat. Meestal is dit het gevolg van een soort overgevoeligheid voor de
ingespoten vloeistof, zelden is er sprake van een ontsteking. Toch adviseren
wij u om contact op te nemen als uw temperatuur thuis hoger wordt dan 38
graden. Of indien u hevige onderbuikspijn heeft. Meestal wordt een afspraak
gemaakt voor een polikliniekbezoek 2 tot 3 weken na het onderzoek.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft over het onderzoek,
aarzel dan niet en neem contact op met de polikliniek gynaecologie.
Polikliniek gynaecologie is maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
telefonisch bereikbaar, tel. (0318) 43 51 50.
* het kan gebeuren dat om organisatorische redenen de foto niet direct
dezelfde cyclus kan worden gepland. Neemt u dan contact op aan het begin
van de volgende menstruatie.
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