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De baarmoederfoto

Het maken van een baarmoederfoto is onderdeel van het
vruchtbaarheidsonderzoek en vindt plaats op de afdeling Radiologie &
Nucleaire geneeskunde.

Doel van het onderzoek

Er wordt bij het onderzoek gekeken naar:
• Afwijkingen in de vorm van de baarmoeder.
• De toe- en doorgankelijkheid van beide eileiders.
• Eventuele verklevingen in de buikholte.

Voorbereidingen

Wanneer u menstrueert, belt u voor een afspraak met de polikliniek
Gynaecologie. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30
uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 83.
U ontvangt van de assistente een recept voor antibiotica. U kunt deze
tabletten bij uw eigen apotheek halen. U moet minimaal 12 uur vóór de foto
de tabletten innemen. Dit is om te voorkomen dat er tijdens het maken van
de foto een infectie vanuit de baarmoedermond ontstaat.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen die op 1 dag worden gepland. Het
eerste deel wordt altijd in Sneek gedaan. Voor het tweede deel kunt u kiezen
voor locatie Sneek of locatie Emmeloord.
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afdeling Radiologie &
Nucleaire geneeskunde. Het onderzoek wordt door een gynaecoloog
of Physician Assistent (PA) gedaan. De gynaecoloog of PA wordt hierbij
geassisteerd door een radiologisch medewerker. Het onderzoek wordt gedaan
ná de menstruatie en vóór de eisprong.
• Het eerste deel van het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Door de
gynaecoloog of PA wordt een dunne katheter in de baarmoeder geplaatst
waardoor een vloeistof door de baarmoeder en eileiders wordt gespoten.
Het plaatsen van de katheter in de baarmoeder en het inspuiten van de
vloeistof kan pijnlijk zijn. Hierna kunt u het ziekenhuis verlaten.

• Ongeveer 7 uur na het eerste deel volgt het tweede deel van het 		
onderzoek, dat bestaat uit het maken van een controlefoto. Deze foto van
de onderbuik (zonder doorspuiting) wordt gemaakt om te zien of de 		
contrastvloeistof zich goed tussen de darmen heeft verdeeld. Als de 		
vloeistof zich niet goed heeft verdeeld, kan dat wijzen op verklevingen
in de buikholte. Dit onderzoek is volledig pijnloos en duurt ongeveer 5
minuten.

Na het onderzoek

We adviseren u om na het eerste onderdeel van het onderzoek niet zelf naar
huis te rijden of alleen met het openbaar vervoer te gaan, maar iemand mee
te nemen die u vergezelt.
Na het onderzoek kunt u een wat kramperig gevoel in de onderbuik hebben.
Dit is normaal. In zeldzame gevallen kan er toenemende buikpijn met
hoge koorts (boven 38°C) optreden. Neem in dat geval contact op met de
polikliniek Gynaecologie.
De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en
16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 83.
Buiten bovenstaande dagen en tijden kunt u contact opnemen met de
huisartsenpost.

De uitslag

Nadat de onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt de uitkomst besproken in het
gynaecologisch team. Deze bespreking is iedere eerste dinsdag van de maand.
Na deze bespreking ontvangt u een uitnodiging om de uitslagen met uw
gynaecoloog te bespreken.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u op maandag tot
en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30 uur contact opnemen met de polikliniek
Gynaecologie.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 83.
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