
*Hysterosalpingo-Foam-Sonography 

Wat kunt u 
verwachten ?

HyFoSy* of 
schuimechografie: 
onderzoek om de 
doorgankelijkheid  

van de eileiders
aan te tonen



Wat is een schuimechografie van de eileider (HyFoSy)?

Een schuimechografie of een HyFoSy gebeurt bij een vruchtbaarheidsonderzoek 
om de doorgankelijkheid van de eileiders na te kijken.

Het is een inwendig (vaginaal) echoscopisch onderzoek zonder verwijzing 
naar de radiologieafdeling, zonder röntgenstraling en met minder pijn dan het 
vroegere klassieke onderzoek op de dienst radiologie. 

De eileiders worden zichtbaar gemaakt door schuim in de baarmoederholte 
en in de eileiders te brengen. De luchtbelletjes in het schuim laten de eileiders 
lichtjes opzwellen waardoor ze op de echo goed zichtbaar worden. Het 
aanwezige schuim in de eileiders kleurt wit op een echo maar de baarmoeder en 
de buikholte kleuren afwisselend zwart en grijs. Zo is het voor uw arts mogelijk 
om het verloop van de eileiders goed te onderzoeken.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de eisprong ( of ovulatie) nog niet heeft 
plaatsgevonden, dus in de eerste helft van de menstruatiecyclus na het stoppen 
van de bloeding.Het is belangrijk dat een zwangerschap is uitgesloten wanneer 
u een schuimechografie laat maken. 

Uw arts kan u vragen een flesje met ochtendurine of een negatieve 
zwangerschapstest mee te brengen. 

Het onderzoek kan niet doorgaan als u een vaginale infectie heeft of een infectie 
in de onderbuik. 

Het onderzoek duurt gemiddeld een kleine 10 tot 15 minuten. Het is mogelijk dat 
u tijdens het onderzoek menstruatie-achtige krampen voelt. Uw arts kan u het 
advies geven vooraf een klassieke pijnstiller in te nemen.



Het onderzoek 

5.  Aan het einde van het onderzoek wordt de katheter verwijderd. Het schuim zal voor 
een deel uit de vagina wegvloeien, mogelijk met een beetje bloedverlies. Dit kan geen 
kwaad en een maandverband is voldoende om dit op te vangen. Het schuim bevat 
geen schadelijke stoffen.

1.  U ledigt de blaas en u neemt plaats op 
de gynaecologische onderzoekstafel (in 
de beensteunen). 

  Met een speculum (eendenbek) wordt 
de baarmoederhals opgezocht en 
ontsmet.

2.  Er wordt via de vagina een echografie 
van de baarmoeder en de eierstokken 
uitgevoerd.

  Een katheter (een fijn plastic buisje) 
wordt ingebracht in de baarmoederhals.

ExEm

3.  Nadat het speculum is verwijderd, 
wordt de echografiesonde in de vagina 
gebracht.

  Tijdens de echografie worden nu enkele 
milliliters schuim in de baarmoeder 
gebracht 

4.  Wanneer het witte schuim door de 
eileider(s) de buikholte bereikt, is 
doorgankelijkheid van de eileider(s) 
aangetoond.

ExEm
WaterExEm ExEm
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Uw gynaecoloog zal de uitslag meteen of achteraf met u bespreken. 

Stempel van de arts
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