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Inhoudsopgave

Om eventuele afwijkingen aan

tijdens dit onderzoek ook zeldzame

de baarmoeder en eileiders op te

baarmoederafwijkingen aan het licht.

sporen, worden er in overleg met uw
gynaecoloog röntgenfoto’s gemaakt.
In deze folder vindt u uitleg over dit
onderzoek.

Wanneer worden de foto’s gemaakt?
De foto’s worden ná uw laatste
menstruatiedag en vóór de volgende
eisprong gemaakt. Dit is meestal
binnen 2 weken na de 1e dag van uw
eerstvolgende menstruatie. U krijgt op

Uw arts in MCA

de polikliniek gynaecologie een ingevuld

Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is

röntgenformulier mee.

een topklinisch opleidingsziekenhuis.
Mogelijk krijgt u daarom niet alleen

Zo maakt u een afspraak

te maken met de gynaecoloog zelf,

U belt op één van de eerste dagen van uw

maar ook met arts-assistenten. Waar

eerstvolgende menstruatie de assistente

in deze folder gynaecoloog staat,

van uw gynaecoloog om een afspraak te

kunt u daarom ook arts-assistent

maken.

lezen. Een arts-assistent is een
volledig bevoegde arts - al dan niet

Houdt u er rekening mee dat het

in opleiding tot gynaecoloog - die u

onderzoek eventueel ook pas na een

onder verantwoordelijkheid van en in

maand gepland kan worden. Dit omdat

nauw overleg met uw gynaecoloog

het onderzoek niet dagelijks wordt

onderzoekt en behandelt.

gedaan.

Voorbereiding op het onderzoek
Röntgenfoto’s van de baarmoeder en
eileiders

Alleen gemeenschap mét condoom
U mag vanaf de 7e dag van uw

Met röntgenfoto’s van de baarmoeder

eerstvolgende menstruatie tót de dag

wordt vooral de doorgankelijkheid van de

van het onderzoek alleen gemeenschap

eileiders onderzocht. Maar soms komen

hebben met een condoom. Dit is
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belangrijk omdat u niet nét zwanger mag

afdeling radiologie dan vanzelf. U kunt

zijn op het moment dat de foto’s gemaakt

zich bij de balie melden.

worden. Ná het onderzoek is dit geen
probleem.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt gedaan door een

Bent u allergisch voor jodium?

gynaecoloog, een röntgenlaborant en een

Bent u allergisch voor jodium? Geef dit

radioloog. U ligt tijdens het onderzoek

door aan uw gynaecoloog.

op een tafel met een röntgentoestel. De
gynaecoloog brengt eerst een spreider

Neem gerust iemand mee

(speculum) in uw vagina. Daarna plaatst

Het onderzoek is snel voorbij en is

de gynaecoloog een slangetje in de

eigenlijk nooit (erg) pijnlijk. Toch

baarmoederhals. Om het slangetje

wordt het door de meeste vrouwen als

goed op zijn plaats te houden, wordt

onaangenaam ervaren. Neem daarom

daarbij een ballonnetje opgeblazen.

gerust iemand mee. Uw partner of

De gynaecoloog spuit contrastvloeistof

andere begeleider mag tijdens het hele

door dit slangetje in de baarmoeder en

onderzoek bij u blijven. Dit is ook prettig

eileiders. De radioloog maakt vervolgens

omdat u na het onderzoek misschien wat

enkele röntgenfoto’s. Als u weer

draaierig bent en/of menstruatie-achtige

aangekleed bent, wordt na ongeveer

buikpijn heeft. Uw begeleider kan u dan

15 minuten nog een foto gemaakt via

naar huis brengen.

de buik. Dit is nodig om na te gaan of
de contrastvloeistof zich normaal door
de buik heeft verspreid. U mag na het

Het onderzoek

onderzoek meteen naar huis.

Waar wordt u verwacht?
U wordt voor het onderzoek verwacht

Na het onderzoek

op de afdeling radiologie van MCA,
huisnummer 131. Volg vanaf de

Normale klachten na het onderzoek

hoofdingang de rode lijn. Neem

Het kan zijn dat uw buik na het onderzoek

vervolgens de rode trap naar de 1e

nog enkele dagen gevoelig is. U voelt

verdieping. Houd links aan, u ziet de

dan een soort menstruatiekramp.
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U kunt zo nodig de pijnstiller

Vervolgonderzoek

paracetamol gebruiken. Mogelijk

Als er afwijkingen op de

verliest u verder nog enkele dagen

baarmoederfoto te zien zijn, is

wat bloed, vermengd met jodium en

eventueel een kijkoperatie nodig. Uw

contrastvloeistof. Houdt u er rekening

gynaecoloog bespreekt dit dan met u.

mee dat uw eerstvolgende menstruatie
wat heviger kan zijn dan u gewend
bent.

Uw vragen

Bij welke klachten waarschuwt u het

Met vragen over het onderzoek kunt

ziekenhuis?

u contact opnemen met de polikliniek

Neem bij (een van) de volgende

gynaecologie, verloskunde en

klachten meteen contact op met het

voortplantingsgeneeskunde. Dat kan

ziekenhuis:

op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur

• koorts

en van 13.30 tot 16.30 uur,

• hevige buikpijn

telefoon 072 - 548 29 00.

• veel bloedverlies
U kunt contact opnemen met de

Meer informatie over een röntgenfoto

polikliniek gynaecologie,

van de baarmoeder en eileiders vindt u

telefoon 072 - 548 29 00. Of buiten

ook op www.nvog.nl

kantooruren met de afdeling
verloskunde, telefoon 072 - 548 29 25.
Uitslag
Vaak is tijdens het onderzoek op
het beeldscherm al goed te zien
of de eileiders open zijn of niet.
Maar het kan ook zijn dat dit pas
goed te beoordelen is als de foto’s
ontwikkeld zijn. U krijgt de definitieve
uitslag binnen 3 weken tijdens uw
controleafspraak met uw gynaecoloog.
De gynaecoloog bespreekt dan ook
het eventuele vervolg met u.
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