
Gynaecologie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoek van baarmoeder en eileiders 
(voor patiënten van Medisch Centrum Kinderwens) 

 

 
Inleiding 
Uw behandelend arts van Medisch Centrum 
Kinderwens heeft u doorverwezen naar het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. U bent 
doorverwezen voor nader gynaecologisch 
onderzoek van uw vruchtbaarheid (fertiliteit). 
Om te beginnen maakt u een afspraak voor 
een consult bij één van de gynaecologen. U 
neemt naar dit consult de verwijsbrief mee die 
u van uw arts heeft gekregen. Tijdens het 
consult zal de gynaecoloog beslissen voor 
welk onderzoek u in aanmerking komt. Dat kan 
een radiologisch onderzoek van de 
baarmoeder en eileiders zijn (Hystero-
salpingografie) of een kijkoperatie in de buik 
(Diagnostische laparoscopie). Afhankelijk van 
het onderzoek dat u moet ondergaan, 
ontvangt u tijdens het consult verdere uitleg en 
voorbereiding. Beide onderzoeken worden 
hieronder beschreven. 
 
Radiologisch onderzoek van baarmoeder  

en eileiders  
Het doel van het radiologisch onderzoek is een 
duidelijk beeld te krijgen van de baarmoeder 
en de eileiders. Dit gebeurt met behulp van 
röntgenfoto’s. Deze foto’s kunnen eventuele 
afwijkingen van de baarmoeder laten zien. 
Ook kan aangetoond worden of de eileiders 
doorgankelijk zijn.  
 
Het onderzoek wordt gehouden op de 
afdeling radiologie. Tussen de zevende en 
elfde dag van uw cyclus. Het onderzoek zelf 
duurt ongeveer 20 minuten en na 30 minuten 
volgt een afrondende foto. 
 
 

 
 

Kijkoperatie in de buik  
Voordat de kijkoperatie plaats vindt, heeft u 
een gesprek met de arts die u de narcose 
geeft (de anesthesist).  
De arts praat met u over uw gezondheid en 
over de narcose die bij u past. 
 
Tijdens deze kijkoperatie onderzoekt de 
gynaecoloog de organen in de buikholte: de 
baarmoeder, eileiders en de eierstokken.  
 
Ook kan de gynaecoloog de blindedarm, een 
deel van de lever, de galblaas en een groot 
deel van de darm zien. De operatie gebeurt 
altijd onder algehele verdoving (narcose). 
 
In principe vindt de kijkoperatie plaats via een 
dagopname. U wordt ’s morgens nuchter 
verwacht en kunt aan het einde van de dag 
weer naar huis. 
 
De uitslag 

De onderzoeksresultaten worden in het 
Groene Hart Ziekenhuis met de 
fertiliteitsdeskundige besproken en vervolgens 
via een brief doorgestuurd naar uw 
behandelende arts. De officiële uitslag 
ontvangt u via uw behandelende arts van 
Medisch Centrum Kinderwens. 
 
Afspraken voor consult gynaecoloog 
Afspraken polikliniek Gynaecologie: 
tel. (0182) 50 50 12, op werkdagen van 8.00 – 
17.00 uur. 
 
 
 
 
 
 



Vragen en afspraken via fertiliteitsdeskundige  
Dit zijn de fertiliteitverpleegkundigen; 
Voor een actueel overzicht kunt u terecht op 
https://www.ghz.nl/specialismen/fertiliteit 
(vruchtbaarheid). 
 
Bereikbaarheid: 
Op werkdagen van 10.30 - 11.30 uur,  
tel. (0182) 50 58 16. 
 
Wanneer u bent verhinderd voor uw afspraak 
wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven? 
Wanneer u een afspraak niet tenminste 24 uur 
van te voren heeft afgezegd, kunnen kosten in 
rekening worden gebracht. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze informatie 
nog vragen? Dan kunt u bellen met de 
fertiliteitsdeskundige.  
 
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 

 
Vragen en inlichtingen 

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. 
 
Adresgegevens 

Groene Hart Ziekenhuis 
afdeling polikliniek Gynaecologie 

1e etage (route 32) 
Afdeling Radiologie 

begane grond (route 70) 
 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda 
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