radiologie

Röntgenonderzoek van de baarmoeder en de
eileiders (hsg)
Uw medisch specialist heeft u voor een röntgenonderzoek van de baarmoeder en de
eileiders (hsg) verwezen naar de afdeling radiologie (röntgen). Dit is een afdeling
waar radiologen (artsen) en radiodiagnostisch laboranten met behulp van
verschillende technieken, afbeeldingen van het lichaam maken. Bij het maken van
foto’s wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende
delen in het lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een
beeldscherm. Nadat de foto’s gemaakt zijn, worden deze door een radioloog
beoordeeld.

Verhindering

Wanneer u door omstandigheden niet kunt
komen, neem dan zo spoedig mogelijk
telefonisch contact met ons op. U vindt de
contactgegevens onderaan deze folder.

Algemeen
Het onderzoek wordt verricht door een
gynaecoloog en een radioloog, geassisteerd
door een radiodiagnostisch laborant en vindt
plaats binnen de afdeling radiologie.
Het doel van dit onderzoek is de vorm van de
baarmoeder en de doorgankelijkheid van de
eileiders te bepalen.

Voorbereiding
In het algemeen is het meest geschikte
tijdstip voor het uitvoeren van het onderzoek
8-11 dagen na het begin van de menstruatie.

Verloop van het onderzoek
U ligt op een onderzoekstafel met de benen in
de beensteunen, zoals bij een inwendig
gynaecologisch onderzoek. De gynaecoloog
brengt een speculum in om de opening van
de baarmoedermond zichtbaar te kunnen
maken. Om de contrastvloeistof in te kunnen
brengen, wordt er een klein slangetje in de
baarmoedermond geplaatst. In dit slangetje
zit een klein ballonnetje die opgeblazen kan

worden zodat deze goed blijft zitten. Hierna
wordt de contrastvloeistof ingespoten en de
röntgenopnamen gemaakt. Tijdens het
inspuiten van de vloeistof krijgt u meestal een
krampachtig gevoel in de onderbuik, zoals bij
de menstruatie.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na afloop van het onderzoek
Na het onderzoek kan gering bloedverlies en
soms wat buikpijn optreden. Daarom
adviseren wij u een begeleider mee te
nemen.
In het algemeen zal de gynaecoloog u de
voorlopige uitslag van het onderzoek meteen
mededelen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen, stel deze gerust. Wij willen ze graag
voor u beantwoorden.
Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen
08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur
telefonisch bereikbaar op het volgende
telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet.
Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt
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Wilt u zich voor de afgesproken tijd melden
bij de balie van de afdeling radiologie? De
baliemedewerker verwijst u naar de juiste
wachtruimte. Neemt u een identiteitsbewijs
mee?

