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1 Wat is een
baarmoederfoto?
Een baarmoederfoto of HSG
(hysterosalpingogram) is een
röntgenonderzoek om te
kijken of uw eileiders
doorgankelijk zijn. Daarbij
wordt er ook gekeken of de
baarmoeder en de
baarmoederholte normaal
van vorm zijn. U krijgt via
een speculum (eendenbek of
spreider) een cupje op de
baarmoedermond geplaatst.
Via dit cupje wordt
contrastmiddel ingespoten.
Deze vloeistof is zichtbaar op
een röntgenfoto en zo
kunnen wij beoordelen of de
vloeistof goed door de
eileiders loopt.
2 Wie voert het onderzoek
uit?
De baarmoederfoto wordt
uitgevoerd door de
dienstdoende gynaecoloog
van die dag, samen met een
laborant van de afdeling
radiologie en een radioloog.
3 Wat zijn de risico’s?
•Infectie. Tijdens de
baarmoederfoto mag u geen
Chlamydia hebben omdat u
dan kans hebt op een
eileiderontsteking. Daarom
zullen wij van te voren altijd
een kweek van de
baarmoedermond afnemen
waarbij we testen op

chlamydia.
•Allergische reactie op het
contrastmiddel. Als u
allergisch bent voor jodium
moet u dat direct doorgeven
bij de planning van de
afspraak, er zit namelijk
jodium in het contrastmiddel.
Nota bene:
De baarmoederfoto wordt
afhankelijk van uw
menstruele cyclus
afgesproken. Dit is van groot
belang omdat u ten tijde van
de baarmoederfoto niet
zwanger mag zijn. Een
beginnende zwangerschap
kan namelijk door het
spuiten van contrastmiddel
worden verstoord. Als u hier
niet zeker van bent wordt de
foto niet gemaakt. Dit
betekent dat u vanaf de
menstruatie tot en met de
foto geen gemeenschap of
beschermde gemeenschap
moet hebben. Ook mag het
onderzoek niet plaatsvinden
tijdens bloedverlies.
Het ideale moment om de
baarmoederfoto te maken is
dus als de menstruatie
voorbij is, maar nog vóór de
eisprong heeft plaatsgevonden. In overleg kunt u
de anticonceptiepil starten
om de planning te
vereenvoudigen. Verliest u
nog enkele druppels
menstruatiebloed? Dit is niet

erg, u hoeft ons hiervoor niet
te bellen. Als u nog echt
menstrueert kan het
onderzoek niet doorgaan.
Neemt u dan contact met
ons op.
4 Voorafgaand aan het
onderzoek
Neem 1 uur voor uw
afspraak 1 tablet Naproxen
500 mg in, dit is een
pijnstiller. Deze krijgt u van
te voren van de fertiliteits
verpleegkundige.
5 Waar vindt het
onderzoek plaats?
Het onderzoek vind plaats op
de afdeling Radiologie. Deze
bevindt zich op de begane
grond, na binnenkomst via
de hoofdingang gaat u bij de
liften rechtsaf. U volgt deze
gang totdat u aan uw linker
hand de afdeling Radiologie
ziet.
6 Hoe verloopt het
onderzoek?
De laborant haalt u op uit de
wachtkamer en brengt u
naar een kleedkamertje waar
u de onderkleding uit kunt
doen. Ondertussen belt de
laborant de gynaecoloog. U
gaat op een onderzoekstafel
liggen met de benen in de
beensteunen. Hierna wordt
het speculum ingebracht. De
vagina en baarmoedermond

worden ontsmet met jodium
en er wordt een cupje
geplaatst op de baarmoedermond. Soms lukt het niet het
cupje te plaatsen, dan zal
het vervangen worden door
een ander instrument.
Daarna zal de radioloog
worden gebeld en wordt de
röntgenbuis boven uw
onderbuik ingesteld. Via het
cupje wordt de contrastvloeistof ingespoten. Dit kan
even pijnlijk zijn, te
vergelijken met heftige
menstruatiekrampen.
Het onderzoek duurt
ongeveer een kwartier. Het
grootste deel is voorbereiden, het inspuiten van
de contrastvloeistof duurt
tussen de 10 tot 30
seconden. Soms komt er
onvoldoende contrastvloeistof in de baarmoeder.
Het kan dan ook nodig zijn
om het cupje te vervangen
door een ander instrument.
Na afloop kijkt de arts samen
met u naar de foto’s op het
scherm. De arts vertelt u
direct of er afwijkingen te
zien zijn.
Na het onderzoek krijgt u
een maandverband, omdat
er contrastvloeistof kan
lekken. De contrastvloeistof
voelt plakkerig aan.
7 Na de baarmoederfoto
Na de baarmoederfoto kunt u

1 of 2 dagen lichte pijn in de
onderbuik houden. Wij raden
u daarom aan iemand mee
te nemen, die u na het
onderzoek naar huis kan
brengen.
U kunt zo nodig een
pijnstiller nemen
(Paracetamol). Er kan ook
sprake zijn van wat
afscheiding of gering
bloedverlies.
Meestal heeft u al een
vervolgafspraak gekregen
met de gynaecoloog om het
verdere beleid te bespreken.
Indien u nog geen afspraak
heeft neem dan contact met
ons op.
Als beide eileiders dicht
lijken of er is twijfel over de
doorgankelijkheid, dan kan
het zijn dat wij u adviseren
om een kijkoperatie
(laparoscopie) te ondergaan.
Dit zal dan door de
gynaecoloog met u worden
besproken.
Mocht u naar aanleiding van
deze informatie nog vragen
hebben, dan kunt u daarmee
uiteraard terecht bij uw
behandelend arts of bij de
fertiliteitsverpleegkundige.
8 Telefoonnummer
MC Zuiderzee, Lelystad
tel: 0320-271301
09.00-17.00 uur
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www.mczuiderzee.com
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