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RX Hysterografie 
of Hystero-Salpingografie (HSG)

Afspraak
Uw afspraak is op  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  /  . . . . . . . . 

om . . . . . . . .  :  . . . . . . . .  uur

 
Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een 
nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats 
worden geholpen.

Telefoon: 056/ 62 33 55 
Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u
Zaterdag van 9u tot 12u 

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht 
op het secretariaat van de Dienst Radiologie.
Telefoon: 056/ 62 33 55

Radiologen
Dr. E. Janssens
Dr. F. Van Geluwe
Dr. J. Van Melkebeke
Dr. Tom D'Hoore



Duur
Het onderzoek zelf duurt ongeveer een 15-tal minuten.

Nazorg
Na het onderzoek krijgt u een maandverband om de 
contrastvloeistof  op te vangen die zich nog in de baar-
moeder en de vagina bevindt.

U kan na het onderzoek last hebben van de volgende 
verschijnselen:

 • Vaginaal bloedverlies 
  Is onschuldig, kan enkele dagen duren en gaat over  
  in bruine afscheiding.

 • Buikpijn  
  Kan een dag “zeurend” aanwezig blijven maar 
  verdwijnt meestal snel.

Wat is een hysterografie (HSG)?
Bij dit onderzoek brengt men de baarmoeder en de 
eileiders in beeld door toediening van een contrastvloei-
stof via de vagina.

Verloop van het onderzoek
Er is voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig.

U wordt opgeroepen vanuit de wachtzaal door een 
verpleegkundige die u begeleidt  naar het kleedhokje en 
de onderzoekzaal. Zij zal u vragen het onderlichaam vrij 
te maken.

Vervolgens mag u plaatsnemen op de röntgentafel in 
gynaecologische houding.

Uw gynaecoloog doet zelf het onderzoek.  Hierbij wordt 
hij/zij door een verpleegkundige geassisteerd, terwijl de 
radioloog opnames van de onderbuik maakt.

De gynaecoloog brengt een speculum in de vagina. 
Dit kan koud en onprettig aanvoelen.

De vagina wordt ontsmet en de gynaecoloog plaatst een 
metalen spuitje (zonder naald) tegen de baarmoeder- 
hals. Via dit metalen spuitje wordt er contrastmiddel 
ingespoten.

Dit kan soms pijn in de onderbuik veroorzaken, toch is 
het noodzakelijk dat u zich zoveel mogelijk ontspant.

Aansluitend worden de röntgenopnames gemaakt.

COMPLICATIES
geen 


