De gynaecologische echo: onderzoek van de baarmoeder en
eierstokken
Bij een gynaecologisch echo-onderzoek worden de baarmoeder (uterus) en de eierstokken
(ovaria) bekeken. Met deze beelden kan de echoscopist de vorm, grootte en ligging van de
baarmoeder en eierstokken beoordelen. De eileiders (tubae) bevinden zich tussen de
baarmoeder en de eierstokken in en zijn met een echo-onderzoek meestal niet te zien en
dus niet echoscopisch te beoordelen.
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
In de meeste gevallen zal een inwendige (transvaginale/vaginale) echo worden toegepast.
Met een inwendig onderzoek komt de probe dichter bij de baarmoeder en eierstokken. Een
volle blaas is niet nodig, maar er mag wel een kleine hoeveelheid urine in de blaas aanwezig
zijn. Het onderzoek zelf gebeurt met een dunne, langwerpige probe, waarmee de
baarmoeder en de eierstokken vanuit de vagina kunnen worden bekeken. Dit
echo-onderzoek is volstrekt veilig en niet pijnlijk. Sommige vrouwen hebben moeite met een
inwendige echo. Dit kunt u altijd aangeven bij de echoscopist, die u er dan behulpzaam bij
zal zijn. Het onderzoek kan doorgaans probleemloos tijdens de menstruatie plaatsvinden.
Soms wordt er weloverwogen afgezien van een
inwendige echo. Zo bijvoorbeeld bij vrouwen die
nog nooit geslachtsgemeenschap hebben
gehad of die een nare seksuele ervaring hebben
gehad in het verleden. Het echo-onderzoek
wordt dan in principe uitwendig (via de buik)
uitgevoerd. Wel kan de beeldvorming hierdoor
minder zijn al gaat de echoscopist dan in overleg
met u en uw verwijzer/behandelaar op zoek naar
de beste oplossing voor uw specifieke situatie.
Verder wordt er alleen uitwendig gekeken als de inwendige echo onvoldoende informatie
verschaft. Bij een uitwendige echo wordt de echoprobe op de buik geplaatst. Door middel
van gel op de buik kunnen de baarmoeder en de eierstokken zichtbaar gemaakt worden.
Hiervoor is doorgaans wél een volle blaas nodig. Het kan zijn dat de druk op de volle blaas
als onaangenaam ervaren wordt.
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Veel voorkomende redenen voor een gynaecologisch echo-onderzoek
Onder andere:
●

afwijkend bloedverlies: zeer hevige of pijnlijke
menstruaties, bloedverlies tussen de menstruaties door
of bloedverlies na de overgang;

●

het vermoeden van vleesbomen (myomen) of een
vergrote eierstok;

●

buikpijn;

●

vermoeden van een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap.

●

controle van een spiraaltje;

●

onvruchtbaarheid.
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●

Echoscopische afbeelding van een baarmoeder.
De witte streep in het midden geeft de holte van
de baarmoeder weer.

