Resultaat
De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft
aangevraagd.

Tot slot
Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw
afspraak, gelieve ons dan zo snel mogelijk
telefonisch te verwittigen.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00u en 17.00u:
052 25 25 05.

Urodynamisch
onderzoek
informatiefiche
Afspraak op
(datum) ..............................
(uur)

F155 – Raadpleging – 03 2015

..............................

Geachte mevrouw, mijnheer

Verloop van het onderzoek

Uw arts heeft voor u een urodynamisch
onderzoek aangevraagd. Hiermee kan de
mogelijk oorzaak van plasklachten worden
opgespoord.



Er wordt u eerst gevraagd om de blaas zo goed
mogelijk leeg te plassen.



Na het verwijderen van de onderkleding, mag u
plaats nemen op de onderzoekstafel
(in rugligging met de benen in de beensteunen –
zoals bij de gynaecoloog).

Bij dit onderzoek wordt namelijk de werking
van de blaas, de sluitspier en het
plasmechanisme getest.


Voorbereiding thuis
Het onderzoek vraagt geen bijzondere
voorbereiding. U hoeft niet nuchter te zijn.

Aanmelden
U schrijft zich in aan het onthaal
(1ste verdieping).

Na het ontsmetten van de penis of de vagina
worden de verschillende sondes geplaatst:
-een 1ste sonde wordt via de plasbuis in de blaas
geplaatst
-een 2de sonde wordt geplaatst:
 bij mannen via de aars, in het laatste
deel van de endeldarm,
 bij vrouwen vaginaal
 De sondes wordt aan de binnenzijde van
het bovenbeen vastgekleefd om te
voorkomen dat ze tijdens het onderzoek
loskomen.
-Rond de aars worden soms nog twee
elektroden-klevers geplaatst om de activiteit van
de bekkenbodemspieren te meten.



U neemt daarna voorzichtig plaats op de toiletstoel waar de eigenlijke meting begint.



De blaas wordt traag gevuld met steriel water.
U zal moeten aangeven wanneer u een eerste
plasdrang heeft.
U zal tijdens het onderzoek ook enkele malen
moeten hoesten of persen.



De blaas wordt verder gevuld tot u een
sterke plasdrang heeft of tot u uw plas niet
meer kunt ophouden.
Daarna wordt het vullen gestopt en kan u
de blaas leegplassen.



Hierna worden de sondes en elektroden
verwijderd en is het onderzoek afgelopen.



Soms wordt aansluitend nog met een
camera in de blaas gekeken.

Na het onderzoek mag u naar huis; u kan en
mag zelf de auto besturen.

Nazorg
-In bepaalde gevallen zal de arts u een
ontsmettend middel voorschrijven.
-Het is mogelijk dat u de dag van het onderzoek
(soms ook nog de dag erna) wat moeilijker of
pijnlijker plast en vaker plasdrang heeft.
-Soms kan u na het onderzoek wat urinair
bloedverlies hebben. Dit is niet verontrustend
en zal spontaan verbeteren.
Indien deze klachten aanhouden of als u koorts
krijgt, raadpleeg dan uw huisarts of de huisarts
van wacht. Hij/zij zal u indien nodig doorverwijzen.

