
Welkom bij 
Beeldvorming bij subfertiliteit 

Hier gaat het om u. 

Paula van Luijt · 7 november 2019 



Disclosure sheet 

 Vereniging Medische Staf 
(Disclosure slide voor sprekers op nascholingsbijeenkomsten GAIA[i]) 

 

Disclosure belangen spreker:     Paula van Luijt 

Presentatie:            Beeldvorming bij subfertiliteit 

 

 Geen potentiële belangenverstrengeling 

 

 x 

 

 Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties1 

 

  

Geen 

 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 

• Honorarium of anderen (financiële) vergoeding 

• Aandeelhouder 

• Andere relatie, namelijk…. 

 

•   Nee 

•   Nee 

•   Nee 

•   Geen 

 http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm 



Beeldvorming 
 



Beeldvorming 
Modaliteiten  
› Echo (transvaginaal of transabdominaal) 

› Hysterosalpingografie (HSG) 

› MRI 

 

     



Echo  

• Meestal transvaginaal door gynaecoloog 

• Eerste onderzoek:  

• Aspect uterus: cavum, endometrium? 

• Ovaria: aanwezig, aantal follikels, cysten? 

• Overige afwijkingen: vrij vocht? 



HSG  

• Doorlicht onderzoek met contrast in cavum uteri 

• Gynaecoloog brengt canule in cavum, soms na aanhaken portio 

• Opblazen ballonnetje om cervix af te sluiten 

• Inspuiten lipiodol 

 

• Beoordeling: 

• Vulling en vorm cavum 

• Toe- en doorgankelijkheid tubae 



MRI  

• Meestal n.a.v. afwijkende echo of HSG 

• Beoordeling vormafwijkingen uterus 

• Beoordelen niet zichtbare ovariae op echo 

 

Transversale T1 en transversale, sagitale en coronale T2. Contrast meestal niet 
noodzakelijk.  



Oorzaken subfertiliteit 



Oorzaken subfertiliteit 
1. Congenitaal 

› Ontwikkelingsafwijkingen uterus, 

gang van Müller afwijkingen 

› Ovariële aplasie of hypoplasie 

› Structurele afwijkingen tubae 

› Genetisch: 

· Turner 

 

    

 

 Zie casus 

 Geen ovaria a vue 

 HSG 

 Streak ovaria, slecht a vue    



Casus 

30 jarige vrouw, 21 maanden subfertiliteit. 

Hunault 29%. 

Anamnese negatief voor chlamydia. 



TVE: gda 



HSG 



MRI 



Afwijkingen buis van Müller 



TAE 



Oorzaken subfertiliteit  
2. Verworven 

› Polycysteus ovarium syndroom (PCOS) 

› Intrauteriene adhesies 

› Myomen of poliepen 

› Adenomyose of endometriose 

› Tuba ziekte 

› Bestraling of chemotherapie 

 

 TVE en evt HSG 

 Hysteroscopie 

 TVE/ SIS echo, evt MRI 

 MRI 

 HSG 

 



PCOS 

Rotterdam criteria: 

 cyclus stoornis 

 klinisch of biologisch hyperandrogenisme 

 overschot antrale follikels op echo  

  12 of meer follikels van 2-9 mm 

  ovarieel volume ≥10mL 

 

AMH level > 35 pmol/L (als maat voor het aantal antrale follikels) 

 

Beeldvorming: TVE en evt HSG  



Casus 23 jarige vrouw 

Zwangerschapswens 

VG:  Chlamydia 

 PCOS 

 

Pas enkele maanden aan het proberen, maar vanwege VG zorgen over fertiliteit. 

Onregelmatige cyclus. 



TVE 



TVE 



HSG 



Casus 37 jarige vrouw 

Zwangerschapswens 

VG:  EUG 2018  

Regelmatige cyclus. 

Hunault 34,5% 



TVE 



HSG 2018         HSG 2019 



Casus 36 jarige vrouw 

Al langer klachten van aanhoudende menstruatie en dysmenorroe 

Para 2, zwangerschapswens, nu 2 maanden aan het proberen.  

Eerste kind (2006) meteen zwanger, 2e (2014) pas zwanger na 8 jaar, geen onderzoek 
gedaan. 

 



TVE  

Alleen verslag beschikbaar: 

• Uterus nl groot, endometrium goed te vervolgen, niet verdikt, geen aanwijzingen voor 
adenomyosis.  

• Cysteuze structuur achterwand.  

• Daar tegenaan het linker ovarium normaal groot normaal aspect / of toch 1 proces?  

• Rechter ovarium normaal groot, normaal aspect. Geen vrij vocht. 

 



MRI 



Casus vrouw 28 jaar 

Opname ivm pijn, koorts en hoog CRP (243) 

Geen appendicitis 

 

TVE: gesluierde cyste linker adnex 

 

Diagnose: geinfecteerde endometriose cyste 

 



MRI 



Casus vrouw 29 jarige vrouw 

Controle ivm myoom 

Cyclus onder controle met OAC  



TVE met water 



MRI 



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 


