HSG-onderzoek
Deze folder is bedoeld voor patiënten die een HSG-onderzoek krijgen. HSG is een
afkorting van hysterosalpingografie. Bij dit onderzoek wordt middels contrastmiddel en
röntgendoorlichting de baarmoederholte en de eileiders zichtbaar gemaakt en de
doorgankelijkheid van de eileiders beoordeeld.

Locatie
Het HSG-onderzoek wordt in het Meander Medisch Centrum alleen uitgevoerd op de
afdeling radiologie van locatie Amersfoort. Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de
balie van radiologie en nucleaire geneeskunde. Deze ovaalvormige balie is te vinden in
de “Oranjerie” tegenover de prikkamers. Zorgt u dat u het aanvraagformulier van het
onderzoek meeneemt indien deze nog niet in ons bezit is. Na aanmelding zal de
administratief medewerker u verwijzen naar de juiste wachtlocatie.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala
Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Voorbereiding

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

U heeft voorafgaand aan het onderzoek een pijnstiller voorgeschreven gekregen.
Wij raden u aan niet alleen naar het ziekenhuis te komen voor dit onderzoek. Als u met
de auto komt is het beter als u niet zelf terugrijdt.

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Het onderzoek

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Als er een baarmoederfoto wordt gemaakt ligt u op een tafel met beensteunen. Na het
Telefoonnummers:
inbrengen van het speculum wordt de baarmoedermond gedesinfecteerd. Er wordt een
Algemeen: 033 – 850 50 50
cupje op de baarmoedermond aangebracht.
Afspraken: 033 – 850 60 70
Zo kan het contrastmiddel in de baarmoeder worden gespoten. De baarmoederholte en
KvK Gooi en Eemland:
32082917
de eileiders worden zichtbaar gemaakt en de doorgankelijkheid van de eileiders wordt
beoordeeld. De radioloog maakt hier meerdere opnames van. Zowel het aanbrengen
van het cupje als het inspuiten van het contrastmiddel kan pijnlijk zijn. Hiervoor heeft u
een pijnstiller voorgeschreven gekregen.
De dag na het onderzoek komt u opnieuw naar de afdeling radiologie. Er wordt nog een
foto van uw buik gemaakt waarop de verspreiding van het contrastmiddel in de
buikholte wordt beoordeeld. Dit onderzoek is niet pijnlijk omdat er niet opnieuw
contrastmiddel hoeft te worden ingebracht.
De pijnklachten verdwijnen snel na het onderzoek. U kunt één à twee dagen wat bloed verliezen. Indien de
buikpijnklachten niet verdwijnen of indien u koorts krijgt > 38,5° C, neemt u contact op met de Polikliniek
Fertiliteit : 033 - 850 43 73. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende
arts-assistent van de afdeling gynaecologie/verloskunde. Dit kan via het algemene nummer van het ziekenhuis:
033 - 850 50 50.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact op nemen met de Polikliniek Fertiliteit :
033 - 850 43 73. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende artsassistent van de afdeling gynaecologie/verloskunde. Dit kan via het algemene nummer van het ziekenhuis: 033 850 50 50.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
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