Medische beeldvorming

Hysterosalpingografie (HSG)

Hysterosalpingografie
(HSG)

Wat is een
hysterosalpingografie?

Welkom op de dienst medische beeldvorming van AZ Rivierenland. Je bent hier
voor een hysterosalpingografie, kortweg
een hystero of HSG. Dit is een röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders
met behulp van contraststof.

Bij dit radiologisch onderzoek worden
de baarmoeder en de eileiders zichtbaar
gemaakt door middel van contrastvloeistof.
Met behulp van röntgenstralen verschijnen
er beelden op het scherm.
Via dit onderzoek sporen we eventuele
afwijkingen van de baarmoeder op en
bekijken we de doorgankelijkheid van de
eileider. Meestal gebeurt dit onderzoek bij
het in kaart brengen van vruchtbaarheidsproblemen.

Graag geven wij je in deze brochure iets
meer uitleg. Heb je na het lezen nog vragen,
stel deze gerust aan de arts of de verpleegkundige. Zij zijn altijd bereid je vragen te
beantwoorden.

Belangrijk

Campus Bornem: 03 890 16 61
maandag – vrijdag: 08.00u – 18.00u
zaterdag: 09.00u – 11.00u
Campus Willebroek: 03 860 32 34
maandag – vrijdag: 08.30u – 17.00u
Campus Rumst: 03 880 95 25
maandag – vrijdag: 07.00u – 21.00u
zaterdag: 08.00 – 13.00u
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* Het onderzoek moet bij voorkeur
tussen 6 en 9 dagen na de eerste dag
van je menstruatie gebeuren.
* Ben je mogelijk zwanger? Meld dit dan
zeker aan de verpleegkundige!
* Neem je anticoagulantia (antistollingsmiddelen)? Meld dit dan aan de
verpleegkundige!
* Ben je allergisch voor jodiumhoudende
contrastvloeistoffen? Verwittig dan
vooraf de dienst!

Hoe zal het
onderzoek
verlopen?
Wees tijdig aanwezig voor je afspraak
en meld je aan bij de balie van de dienst
medische beeldvorming. De verpleegkundige komt je zo snel mogelijk halen in de
wachtzaal. Je krijgt een onderzoekschortje:
houd enkel dit schortje aan tijdens het
onderzoek. Je gaat vervolgens op de
onderzoekstafel liggen.
Allereerst worden er enkele overzichtsopnames gemaakt. Vervolgens brengt je
gynaecoloog met behulp van een speculum
(eendenbek) een fijne katheter in de
baarmoeder. Zo wordt er contrastvloeistof ingespoten en beelden gemaakt. Het
inspuiten van de vloeistof kan pijnlijk zijn,
wat het onderzoek weinig aangenaam
maakt.
Toch is het een eenvoudig onderzoek met
weinig risico’s. Het onderzoek duurt in
totaal ongeveer 30 minuten.

Nazorg
Je krijgt na het onderzoek een washandje
en een handdoek om je op te frissen. Je
krijgt ook een maandverband om eventueel
bloedverlies en contrastvloeistof op te
vangen. Wat bloedverlies is normaal. Duurt
dit langer dan 3 dagen, neem dan contact
op met de gynaecoloog. Het onderzoek
kan krampen veroorzaken die lijken op
menstruatiepijn. Je mag daarom vooraf
een pijnstiller nemen (geen aspirine). Indien
je hoge koorts maakt na het onderzoek,
raadpleeg dan de gynecoloog of huisarts.
Dit komt uiterst zelden voor.

Resultaat
De beelden worden opgeslagen in een
computer en geïnterpreteerd door de
radioloog. Deze bezorgt de beelden van
het onderzoek samen met het verslag aan
je gynaecoloog. De resultaten worden
besproken tijdens je volgende raadpleging
bij je aanvragende arts.
De informatie in deze folder is algemeen
van aard. Dit wil zeggen dat het onderzoek
is beschreven zoals het meestal verloopt.
Het is niet mogelijk om alle varianten en
alternatieven te vermelden.
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CAMPUS RUMST
‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)
03 880 91 90 (afspraken)

CAMPUS BORNEM
Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

CAMPUS WILLEBROEK
Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11
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