HyFoSy
Vruchtbaarheidsonderzoek HyFoSy
(Hydrosalpingo-Foam-Sonografie)
Informatiebrochure patiënten

vloeistoffen te mengen door ze via het verbindingselement enkele malen
or ontstaat een schuim. (Fig. 1.)
spuit en het verbindingselement.
breng het schuim binnen ongeveer 5 minuten aan.

élangeant les liquides de chaque seringue et en les faisant passer d’une
au moins Beste
10 fois).patiënt,
Cette opération crée une mousse gel. (Fig. 1.)
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Hoe gebeurt het onderzoek?
Er is geen opname in het ziekenhuis nodig. Het onderzoek
kan gebeuren op de raadpleging CRG na voorafgaande
afspraak. U mag vooraf eten en drinken en u komt best met
7. Positioneer de echografische sonde en breng langzaam, om
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8. Voer het eileider onderzoek uit.
8. Déterminer la perméabilité tubaire.

Het mengsel vult de baarmoeder en indien de eileiders
doorgankelijk zijn zal het mengsel in de eileiders te zien
zijn, het schuim zal nadien in de buikholte komen. Het
schuim zal spontaan wegtrekken maar kan wel wat buikkrampen veroorzaken. Aarzel niet om de arts mee te delen
wat u voelt.
Een tiental minuten na het onderzoek kan u naar huis gaan.
Bij pijn kan eventueel een tablet paracetamol 1 g ingenomen
worden.

Voorbereiding
• Steeds op afspraak
• Een uur voor de afspraak één tablet Ibuprofen 400 mg
innemen om krampen te voorkomen of te verminderen
• Lege blaas en niet nuchter
• Rekening houden met onderstaande gegevens.

Wanneer kan het onderzoek
doorgaan?
Het onderzoek kan enkel worden uitgevoerd:
• indien er geen bloedverlies is
• indien u niet zwanger bent: eerste helft van de cyclus,
onder anticonceptie, definitieve onvruchtbaarheid of
geen onbeschermde betrekkingen sinds laatste regels.
• indien er geen ontstekingen zijn in de onderbuik  
• indien er op echo blijkt dat een of beide eileiders is uitgezet (hydrosalpinx) kan het onderzoek NIET doorgaan.

• Bij het begin van de menstruatie maakt u best een
afspraak voor een HyFoSy bij uw behandelend arts
op het nummer 03 821 30 83.
• Het onderzoek gaat door op de raadpleging CRG,
route 140.

Contact en info
Tel. 03 821 36 84 (8 - 12 uur en 13 - 16.30 uur)
Fax 03 828 60 13
E-mail: reproductievegeneeskunde@uza.be
Meer info vindt u ook op www.uza.be/fertiliteit

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook   en twitter       

Het UZA draagt het JCI-label
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.
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