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Bezoek onze website:

Laboratorium: 014 71 20 88
Gynaecologie: 014 71 28 88
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INFORMATIEBROCHURE 



Gynaecoloog:  ..........................................................................

Opvolging Datum Onderzoek Omschrijving Waar Bijzonderheden

Dag 1 ……. /……. /……. / 1ste dag  van mijn menstruatie / •	 Helder rood bloedverlies 

Dag 2 of 3 ……. /……. /……. Basaal hormonaal bilan Bloedafname
Labo  
H. Hartziekenhuis  
of huisarts

•	 Geen afspraak nodig
•	 Niet nuchter 

Dag 4-14 ……. /……. /……. Hyfosy of schuimechografie
Vaginale echografie om de door-
gankelijkheid van de eileiders te 
testen 

Raadpleging  
Gynaecologie

•	 Afspraak via Secretariaat Gynaecologie
•	 Niet nuchter & lege blaas
•	 1 tablet ibuprofen innemen  

1 uur voor het onderzoek 
•	 zie info boekje 1

Dag 4-14 ……. /……. /……. Ambulante hysteroscopie Met een camera de binnenkant 
van de baarmoeder bekijken

Chirurgisch  
Daghospitaal

•	 Afspraak via Secretariaat Gynaecologie
•	 Niet nuchter & lege blaas
•	 1 tablet ibuprofen innemen  

1 uur voor het onderzoek
•	 zie info boekje 2

Dag 4-14 ……. /……. /……. Endometriumbiopsie Afnemen van een stukje slijmvlies 
uit de baarmoeder

Raadpleging  
Gynaecologie  
of Chirurgisch 
Daghospitaal

•	 Wordt gedaan op de raadpleging of te samen met de 
ambulante hysteroscopie

Dag 18-28 ……. /……. /……. Spermaonderzoek Sperma thuis in een potje opvan-
gen door masturbatie

Labo  
H. Hartziekenhuis

•	 Na een 5-tal dagen zonder seksuele betrekkingen
•	 Staal binnenbrengen na afspraak
•	 zie info boekje 3

Dag 21-26 ……. /……. /……. Dosering progesterone
Bloedafname om te controleren of 
er een eisprong was de afgelopen 
cyclus

Labo  
H. Hartziekenhuis  
of huisarts

•	 Geen afspraak nodig
•	 Niet nuchter 


