
Waarom dit onderzoek? 

Dit is een onderzoek waarbij men de baarmoeder en de eileiders in beeld 

brengt. 

Het wordt meestal uitgevoerd in kader van een 

vruchtbaarheidsprobleem, waarbij men de doorgankelijkheid van de 

eileiders nagaat. Ook afwijkingen ter hoogte van de baarmoeder zelf 

kunnen in het licht gesteld worden. Wanneer de eileiders immers zijn 

afgesloten, dan kunnen zaadcellen de eicel die bij de eisprong  vrijkomt 

niet bereiken. Het is dan niet mogelijk om zwanger te worden. 

Om opnames van eileiders en baarmoeder mogelijk te maken wordt door 

een arts, meestal uw gynaecoloog, een kleurstof (contrastvloeistof) 

ingespoten. Dit gebeurt via een buisje dat langs de baarmoederhals tot 

net vooraan in de baarmoederholte wordt ingebracht. 

Omdat na het verwijderen van het buisje er wat bloed en vochtverlies 

kan zijn, is het best dat u maandverband voorziet. 

Dit onderzoek gebeurt na afspraak, en best in de eerste 7 dagen van de 

menstruele cyclus, omdat een hysterosalpingografie een nog jonge 

zwangerschap kan verstoren. 

Een menstruele cyclus begint de 1ste dag van de maandstonden. 
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Voorbereiding 

 U hoeft niet nuchter te zijn. U mag eten en drinken. 

 Eventueel kunt u 1 tot 2 uur vóór het onderzoek een pijnstiller 

nemen, bijvoorbeeld 1g paracetamol. 

 Na het onderzoek zal u wat vaginaal bloedverlies hebben. Daarom is 

het aan te raden van maandverband mee te nemen. 

 Altijd urineren voor het onderzoek. 

Onderzoek 

 Het onderzoek wordt uitgevoerd door uw gynaecoloog, en 

bijgewoond door een radioloog, die zal toezien op het nemen van de 

röntgenopnames. U wordt begeleid door een verpleegkundige. 

 De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer. 

 U ontbloot het onderlichaam, krijgt een ziekenhuishemdje en wacht 

tot de verpleegkundige u komt halen. 

 U gaat op de röntgentafel liggen in gynaecologische houding. De 

gynaecoloog brengt een speculum in en desinfecteert de schede. 

Daarna neemt hij/zij met een instrument de baarmoedermond vast. 

Nadien wordt de kleurstof vervolgens geleidelijk in de 

baarmoederholte gespoten. U kunt hierbij menstruatieachtige pijn 

ervaren. Deze duurt zo lang als het onderzoek duurt en dat is 

hoogstens enkele minuten. Daarna neemt de pijn snel af. 

 Tijdens het inspuiten van de kleurstof worden verschillende 

röntgenopnames genomen. 



 Na het onderzoek mag u zich aankleden en naar huis gaan. 

 Duur van het onderzoek: 30 min. 

Nazorg 

Na het onderzoek mag u zich aankleden en naar huis gaan. U kan wat 

vaginaal bloedverlies hebben na het onderzoek, dit is normaal. Er kan 

eveneens wat vage buikpijn blijven. Dit moet echter van voorbijgaande 

aard zijn. 

Omdat na het verwijderen van het buisje er wat bloed en vochtverlies 

kan zijn, is het best dat u maandverband voorziet. 

U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken, uw medicatie innemen 

en uw gewone activiteiten hervatten. 

Resultaat 

U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw 

behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via 

de post, na 3 werkdagen.  

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek 

mee te delen. 

U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website 

https://www.nexuzhealth.be van de overheid. Meer inlichtingen 

hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst medische 

beeldvorming (X+0). 

3 



4 

 

D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van 

algemene aard en is bedoeld om u een 

globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In 

iedere situatie, en dus ook de uwe, 

kunnen andere adviezen of procedures 

van toepassing zijn. Deze brochure 

vervangt dus niet de informatie die u 

van uw behandelend arts reeds kreeg 

en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen 

van deze brochure nog vragen schrijf 

deze eventueel op en bespreek ze in 

ieder geval met uw behandelend arts. 

  

Versie 19/08/2019  

Goedgekeurd door dokter P. Aerts 

 

Annulering 

Gelieve 24 uur voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig 

kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans 

om sneller geholpen te worden. 

 

 

Contactgegevens Dienst Medische 
Beeldvorming  

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 42 53 

Fax: 053 72 41 23 

Mbv.Aalst@olvz-aalst.be 

Campus Asse 

Bloklaan 5 - 1730 Asse  

Tel: 02 300 62 57 

Fax: 02 300 62 59 

Mbv.Asse@olvz-aalst.be 

Campus Ninove 

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove 

Tel: 054 31 20 10 

Fax: 054 31 20 15 

Mbv.Ninove@olvz-aalst.be 

 


