Gynaecologie

HYSTERO SALPINGOGRAFIE

HSG

Deze folder geeft informatie over een HSG-onderzoek ofwel een Hystero
Salpingografie. Een Hystero Salpingografie maakt de baarmoeder en eileiders
zichtbaar door middel van een röntgenonderzoek. Als onderdeel van het oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek, is het vaak nodig de doorgankelijkheid van
de eileiders te onderzoeken. Wanneer de eileiders zijn afgesloten, kunnen de
zaadcellen de eicel, die bij de eisprong (ovulatie) vrijkomt, niet bereiken. Een
zwangerschap kan dan dus niet ontstaan. In deze folder wordt de gang van
zaken voor, tijdens en na het HSG- onderzoek in grote lijnen beschreven.
WAT IS EEN HSG?
Een HSG is een poliklinisch onderzoek, dat plaats vindt tussen de 9e en 12e
dag van de menstruele cyclus. Er wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen,
daarom vindt het onderzoek plaats op de afdeling radiologie (kamer 10, wachtruimte D). Tijdens het onderzoek worden de baarmoederholte en eileiders
in beeld gebracht. Het al dan niet toe- en doorgankelijk zijn van de eileiders,
kan hiermee met vrij grote zekerheid worden vastgesteld. Afwijkingen aan de
baarmoederholte kunnen ook aan het licht komen. Door het inspuiten van
een röntgencontrastmiddel in de baarmoederholte, worden de baarmoeder
en eileiders zichtbaar gemaakt. Een dergelijk contrastmiddel bevat Jodium.
Indien u een overgevoeligheid heeft voor Jodium, of al eerder een allergische
reactie heeft gehad na het toedienen van contrastvloeistof, meldt u dit aan uw
gynaecoloog.
WANNEER WORDT EEN HSG UITGEVOERD?
Met een Hystero Salpingografie kan een jonge zwangerschap worden verstoord. Het onderzoek moet dus voor de eisprong worden uitgevoerd. Ook
mag het onderzoek niet tijdens de menstruatie plaatsvinden. Op de eerste dag
van u menstruatie belt u naar de polikliniek Gynaecologie om een afspraak
te maken. Wij gaan dan voor u een afspraak maken op de afdeling radiologie.
Deze afspraak plannen we tussen de 9e en 12e dag van uw menstruele cyclus.
Wanneer u van uzelf geen menstruatie heeft, dan vindt er ook geen eisprong
plaats. Als dit het geval is kan het onderzoek altijd worden uitgevoerd en hoeft
u geen rekening te houden met uw cyclus.
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VOORBEREIDING HSG-ONDERZOEK
Pijnmedicatie
Het onderzoek is niet pijnloos. U kunt tijdens het onderzoek, menstruatieachtige pijn hebben, die overigens kort duurt en snel weer afneemt. Eventueel kunt
u 1 tot 2 uur voor het onderzoek een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld 50 mg
Diclofenac of 1000 mg Paracetamol.
Begeleiding
Wij adviseren u om iemand mee te nemen, die u ook naar huis kan brengen.
Door eventuele napijn kunt u misschien niet optimaal aan het verkeer deelnemen. In overleg met de laborant en arts mag deze persoon ook bij u blijven
tijdens het onderzoek en u proberen wat af te leiden door met u te praten.
DE DAG VAN HET HSG-ONDERZOEK
De gynaecoloog voert het onderzoek uit, daarbij zal de röntgenlaborant de
gynaecoloog assisteren en het röntgentoestel bedienen. U wordt in een kleedhokje geplaatst en gevraagd de onderkleding uit te trekken. U komt in rugligging op de onderzoekstafel te liggen, u trekt daarbij u knieën op. De
gynaecoloog brengt een eendenbek (speculum) in en lokaliseert de baarmoedermond. De baarmoedermond wordt inwendig gereinigd (ontsmet) met
jodium. Hierna brengt de gynaecoloog een ballonkatheter in (deze blijft zitten
tot het einde van het onderzoek). Voor het inbrengen van de ballonkatheter
kan de gynaecoloog gebruik maken van een tangetje om de baarmoedermond
vast te pakken, dit kan een hevige pijnprikkel geven. De gynaecoloog kan u vragen om dan te hoesten, dit is om u af te leiden van een mogelijke pijnprikkel
die kan ontstaan. Als de ballonkatheter in de holte van de baarmoeder is geschoven, wordt het ballonnetje opgeblazen en het speculum verwijderd. Daarna worden de benen gestrekt, en zal de gynaecoloog een röntgencontrastmiddel via de ballonkatheter opspuiten. Dit kan een korte hevige pijn onder in de
buik en rug geven. Tijdens het opspuiten worden er foto’s gemaakt. Zonodig
kan er gevraagd worden om even op uw linker of rechterzijde te draaien, om
de eileiders nog beter in beeld te krijgen.
Als er voldoende foto’s zijn gemaakt, is het onderzoek klaar en wordt de
katheter door de gynaecoloog verwijderd. Daarna worden de foto’s samen
met u bekeken, en zal er zonodig nog uitleg worden gegeven. De röntgenlabo-
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rant helpt u daarna van de röntgentafel af. Omdat er sprake kan zijn van licht
bloedverlies, en eventueel weglekkend röntgencontrastmiddel, krijgt u van de
röntgenlaborant een maandverband.
In het kleedhokje heeft u de mogelijkheid om naar het toilet te gaan en om u
op te frissen. Een washandje en handdoek zijn aanwezig. Het onderzoek duurt
ongeveer 20 minuten.
RISICO’S VAN HET HSG-ONDERZOEK
Infectie van de eileiders
Doordat er instrumenten via de schede worden ingebracht, bestaat er risico op
een zogenaamde opstijgende infectie. Wanneer er al bestaande afwijkingen in
de buikholte zijn, bijvoorbeeld door een vroegere infectie, dan is het risico groter. Vrouwen met een hoog risico krijgen preventief antibiotica voorgeschreven. Als tijdens de HSG afwijkingen worden vastgesteld, dan wordt er alsnog
antibiotica voorgeschreven volgens voorschrift van de arts.
Ook kan er als gevolg van het onderzoek, een infectie ontstaan. Dit uit zich
meestal in toenemende buikpijn, vieze afscheiding en koorts (38 graden of
hoger). Als deze klachten zich bij u voordoen, dan moet u contact opnemen
met de polikliniek Gynaecologie. Indien het buiten kantooruren is, dan kunt u
contact opnemen met de dienstdoende gynaecoloog. De telefoonnummers
staan achter in deze folder.
DE UITSLAG VAN HET ONDERZOEK
Direct na het onderzoek krijgt u een voorlopige uitslag van de gynaecoloog die
het onderzoek uitvoert. De definitieve uitslag en het vervolg van de behandeling, bespreekt u op de eerstvolgende afspraak met uw behandelend gynaecoloog.
NA HET ONDERZOEK
Na het onderzoek kunt u een menstruatieachtige pijn onder in de buik of rug
hebben. De eerste dagen na het onderzoek heeft u wat bloedverlies of bruinige afscheiding. Deze verschijnselen verdwijnen meestal na 2 á 3 dagen. Er
bestaat geen bezwaar tegen geslachtsgemeenschap en zwangerschap na het
onderzoek.
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TOT SLOT
Heeft nu na het lezen van deze folder nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met:
POLIKLINIEK GYNAECOLOGIE
0344-674045
tijdens kantooruren
0344-674630 / 0344-674919
buiten kantooruren
AANTEKENINGEN
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

