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Radiologisch onderzoek van baarmoeder en eileiders 
(hystero-salpingografie – HSG) 

 
Inleiding 

Uw behandelend arts heeft u doorgestuurd 
voor een radiologisch onderzoek van uw 
baarmoeder en eileiders (hystero-
salpingografie of kortweg HSG). Het 
onderzoek vindt plaats op de afdeling 
Radiologie van ons ziekenhuis. Hiervoor wordt 
contrastvloeistof gebruikt. Bent u hier 
allergisch voor, meld dit dan voor het 
onderzoek bij de fertiliteitsdeskundige. 
In deze folder vindt u informatie over dit 
onderzoek. Ook kunt u lezen wat er van u 
wordt verwacht. 
 
Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is een duidelijk beeld 
te krijgen van de baarmoeder en de eileiders 
door middel van röntgenfoto’s. Eventuele 
aangeboren of ontstane afwijkingen van de 
baarmoeder en/ of de doorgankelijkheid van 
de eileiders kunnen hiermee worden 
aangetoond. 
 
Voorbereiding 

Het onderzoek kan alleen plaatsvinden als uw 
menstruatie geheel over is, maar moet 
gebeuren voor de volgende ovulatie  
(= eisprong). Normaal gesproken vindt dit 
radiologisch onderzoek plaats tussen de   
7e  en 11 e  dag van de cyclus. 
 
Eén tot twee uur voor het onderzoek neemt u 
twee tabletten Naproxen van 275 mg in. 
Deze kunt u kopen bij drogist of apotheek. 
 
We raden u aan iemand mee te nemen ter 
begeleiding. 
 
 

 

Het onderzoek 

Op de dag van het onderzoek meldt u zich 
op de afgesproken tijd op de afdeling 
Radiologie (route 70). U doet uw kleren 
(alleen van uw onderlichaam) uit en neemt 
plaats op een röntgentafel met beensteunen.  
 
De gynaecoloog of arts-assistent 
gynaecologie brengt vervolgens met behulp 
van een spreider (speculum) een katheter of 
buisje in uw baarmoeder. Aan het uiteinde 
van de katheter zit een ballonnetje dat wordt 
opgeblazen. Het opblazen van de ballon kan 
onaangenaam zijn. 
Door de katheter wordt contrastvloeistof in de 
baarmoeder en eileiders gespoten. De 
contrastvloeistof maakt uw baarmoeder en 
eileiders zichtbaar op de röntgenfoto. Het 
ballonnetje zorgt ervoor dat de baarmoeder-
mond wordt afgesloten zodat er geen 
contrastvloeistof wegloopt. De arts bekijkt de 
foto op een tv-scherm, terwijl de 
radiodiagnostisch laborant(e) tegelijkertijd 
meer foto’s maakt. Het onderzoek kan pijnlijk 
zijn, ongeveer te vergelijken met flinke 
menstruatiepijn. 
 
Duur van het onderzoek 

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 20 
minuten. Na 30 minuten wordt er nog een 
foto gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na het onderzoek 

Na het onderzoek wordt de katheter 
verwijderd. U kunt daarna zo nodig gebruik 
maken van het toilet en van een washand en 
handdoek.  
 
U kunt op de dag van het onderzoek een wat 
vlekkerige afscheiding hebben, dit kan een 
combinatie zijn van contrastvloeistof, jodium 
en/of bloedverlies. Dit is normaal en kan een 
aantal dagen duren. Ook is het mogelijk dat 
u de rest van de dag nog wat buikpijn heeft. 
Hiervoor mag u paracetamol gebruiken, 
maximaal 4x 1000 mg per dag. 
Bij hevige buikpijn en/of koorts vragen wij u 
direct contact met ons op te nemen.  
Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur 
op tel.: (0182) 50 58 40. Bij spoed  kunt u 
bellen met het Vrouw Kind Centrum,  
tel.: (0182) 50 54 00. 
 
We raden u aan na het onderzoek de rest 
van de dag rust te houden. 
 
De uitslag 

De voorlopige uitslag wordt u tijdens het 
onderzoek door de arts verteld.  
Daarna wordt de foto besproken in een 
overleg met meerdere specialisten. U kunt 
een afspraak  maken bij uw behandelend 
arts voor de definitieve uitslag.   
 
Verhinderd? 

Als u bent verhinderd voor uw afspraak wilt u 
dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven? Als u 
een afspraak niet tenminste 24 uur van te 
voren heeft afgezegd, kunnen u kosten in 
rekening worden gebracht. 
 
Vragen en afspraken via fertiliteitsdeskundige  
Voor vragen of het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de fertiliteit-
verpleegkundigen. Zij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 10.30 - 11.30 uur op  
tel. (0182) 50 58 16. 
 
Voor een actueel overzicht kunt u terecht op 
www.ghz.nl/fertiliteit (vruchtbaarheid). 
 
 

Afspraken polikliniek Gynaecologie 
U kunt een afspraak maken via  
tel.: (0182) 50 50 12. Bereikbaar op 
werkdagen van 8.00 - 16.30 uur. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u  
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Meer informatie over vruchtbaarheid 

Voor meer informatie over vruchtbaarheid 
verwijzen wij u naar: 
• de website van onze afdeling: 

www.ghz.nl/gynaecologie 
• de website van NVOG (Nederlandse 

Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie): www.degynaecoloog.nl 

• de website van Freya (de Vereniging voor 
mensen met vruchtbaarheidsproblemen: 
www.freya.nl 

 
 

 

Uw afspraak is op ……….…… dag 

d.d. ………………... ………… 

om ………... ……uur. 

U wordt om …………. uur verwacht op  

de afdeling Radiologie, route 70. 

GHZ, Bleulandweg 10, Gouda. 

 

Als u uw afspraak niet ten minste 24 uur  
van te voren hebt afgezegd, kunnen u  
kosten in rekening worden gebracht. 

 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50 
 
Colofon 
uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda 
productie : Marketing & Communicatie  
mei  2022 
05.08.050 


