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Voorbereiding 
Omdat u direct na het melden urine moet inleveren moet u met een volle 

blaas komen. 

Het onderzoek
U wordt naar de kamer gebracht waar de flowmeter staat. Dit apparaat heeft 

een grote trechter en hierin moet u plassen. Het is de bedoeling dat u net 

zo plast als wanneer u thuis naar het toilet gaat (mannen meestal staand, 

vrouwen zittend). In deze meter mag alleen urine komen; van ontlasting gaat 

hij stuk! De registratie vindt automatisch plaats: u merkt er dus niets van. Na 

het plassen neemt u weer in de wachtkamer plaats. 

Soms wordt na een straalmeting de hoeveelheid urine gemeten, die in de 

blaas is achtergebleven. Dit gebeurt door middel van een echografie, 

waarbij een klein apparaatje met wat gelei eraan op uw buik wordt gezet. De 

uroloog kan dan op een tv-schermpje de blaasinhoud meten. Dit onderzoek 

is volstrekt pijnloos: er hoeven geen slangetjes te worden ingebracht.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt meteen door de uroloog met u 

besproken. 

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust 

aan uw behandeld arts of huisarts. Bent u verhinderd, dan kunt u zich het 

beste wenden tot de afdeling waar het onderzoek plaats moet vinden. De 

polikliniek Urologie is te bereiken via (010) 291 22 65. 
m

zp
3125 d

ecem
b

er 2016

Straalmeting
(uroflowmetrie)

Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over 

straalmeting. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen.

Wat is straalmeting? 
Een straalmeting of uroflowmetrie is een onderzoek om de kracht van de 

urinestraal te meten. Het is een eenvoudig en pijnloos onderzoek. De 

meting gebeurt automatisch, zodra u in de flowmeter (een trechtervormig 

apparaat) gaat plassen.

Wat is het doel van het onderzoek?
Met dit onderzoek verkrijgt de uroloog informatie over de kracht van uw 

urinestraal en of u de blaas leeg plast.
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