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-N INSTRUCTIES VOOR EEN HYSTEROSCOPISCH ONDERZOEK

Mevrouw k

Op

heb je een afspraak voor een ambulante hysteroscopie in het 

operatiekwartier (OK) van het CRG, Kinderziekenhuis UZ Brussel, 

ingang F, route 976. 

Voor een goede organisatie in het OK – en om de wachttijd voor jou 

tot een minimum te beperken – contacteren wij je één of twee dagen 

van tevoren om het tijdstip van de hysteroscopie mee te delen. 

Voor vragen van praktische aard, contacteer het Contactcentrum:  

+32 2 477 66 99.

Enkel op indicatie van de arts

 e Gelieve twee dagen voor de ingreep d.m.v. een bloedstaal  

een hCG-bepaling te laten uitvoeren (zwangerschapstest).

Informatie over het onderzoek
Met een hysteroscopie brengen we het inwendige en de vorm van  

de baarmoeder in beeld. Daarvoor schuiven we een endoscoop 

 – een soort fijne telescoop – via de vagina door de baarmoederhals. 

De baarmoeder zelf wordt met fysiologisch serum verwijd, om een 

goed beeld te krijgen. Op het beeldscherm kan je meevolgen wat de 

endoscoop ziet.

 > Het onderzoek verloopt zonder verdoving en ambulant.  

Het is een eenvoudige interventie, die maar een kwartiertje duurt. 

 > Een diagnostische hysteroscopie voeren we uit in de eerste 

helft van de menstruatiecyclus, ná de maandstonden en vóór de 

eisprong.

 > De resultaten gaan rechtstreeks naar je CRG-arts, die ze met jou 

zal bespreken.

Praktisch - Dag van het onderzoek
 > Voor een diagnostische hysteroscopie hoef je niet nuchter te zijn, 

je mag licht gegeten hebben.

 > Vóór het onderzoek meld je je aan de inschrijvingsbalie in de hal 

van het Kinderziekenhuis (ingang F), route 990. 

Deze balie is open vanaf 6u45. 

Voor dit onderzoek kan je je niet inschrijven aan een kiosk.

 > Na de inschrijving kom je op het afgesproken uur naar CRG+1, 

route 970. Daar neem je een ticket ‘Ambulante ingreep.’

De tijdsduur van een interventie kan nooit exact bepaald worden: 

het is dus mogelijk dat je even moet wachten.

 > Het onderzoek zelf duurt niet lang, en normaal gezien kan je daarna  

meteen naar huis.
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