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Urodynamisch 
onderzoek



Door middel van deze folder wil het Maasstad 

Ziekenhuis u informeren over het urodynamisch 

onderzoek. Wij adviseren u deze informatie goed te 

lezen.

Urodynamisch onderzoek
Bij een urodynamisch onderzoek wordt de druk in uw 

blaas en plasbuis gemeten, samen met de druk in 

uw buikholte. Ook wordt de kracht van uw urinestraal 

bepaald. Soms wordt ook de spierspanning van de 

bekkenbodemspieren gemeten. De meetresultaten 

worden in een computer vastgelegd en berekend. 

Het onderzoek duurt een half uur tot een uur.

Doel van het onderzoek
Urodynamisch onderzoek (UDO) wordt verricht 

omdat u problemen met moeilijk plassen (obstructie) 

of ongewild urineverlies (incontinentie) heeft. 

Het urodynamisch onderzoek kan de mogelijke 

oorzaak van uw probleem in kaart brengen. Aan de 

hand van de onderzoekresultaten kan een gericht 

behandelingsadvies gegeven worden.

Voorbereiding
Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en vraagt 

geen speciale voorbereiding. We vragen u echter wel 

om thuis uw schaamhaar te scheren.



Voor het onderzoek moet u proberen met een 

volle blaas naar de polikliniek komen. U mag dus 

in principe twee á drie uur voor het onderzoek niet 

meer plassen.

Dit in verband met het plassen op een speciaal toilet 

waarbij metingen worden verricht.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt over het algemeen in zittende 

houding plaats, op een speciale onderzoeksstoel. 

Het eerste deel van het onderzoek noemen wij de 

flowmeting. Het 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). De 

registratie vindt automatisch plaats. Hierna wordt het 

tweede deel van het onderzoek gestart.

De penis of schede wordt gereinigd met een 

desinfectievloeistof.

Er wordt in de blaas en de anus een dun slangetje 

ingebracht (katheter) en via het slangetje in de blaas 

wordt deze met water gevuld. De slangetjes worden 

op de huid vastgeplakt, zodat deze op hun plaats 

blijven. Op de billen rondom de anus en op het 

been worden enkele elektrodeplakkers bevestigd, 

waarmee de activiteit van de bekkenbodemspieren 

gemeten wordt.

Tijdens het opvullen van de blaas met water, wordt 

de druk in de blaas gemeten. Via het slangetje in de 

anus wordt de druk in de buik gemeten. Tijdens het 

onderzoek wordt u verzocht om af en toe te hoesten 

of te persen. De blaas wordt verder gevuld, totdat u 
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aangeeft dat u sterke drang tot plassen heeft en 

de plas niet meer op kan houden. Daarna mag u 

uitplassen langs het slangetje in de blaas. Als dit 

niet lukt, wordt de katheter verwijderd.

Soms wordt de afsluiting van de blaas (functie 

van de sluitspier) bepaald door de blaaskatheter 

langzaam uit de blaas terug te trekken. Daarna 

worden de slangetjes verwijderd en is het 

onderzoek afgelopen.

Na het onderzoek
Na het onderzoek gaat u naar de arts voor 

het bespreken van het resultaat. U kunt na 

het onderzoek last hebben van een pijnlijk en 

branderig gevoel tijdens en na het plassen. Tevens 

kan de plasbuis geïrriteerd zijn door het onderzoek 

waardoor u wat vaker aandrang krijgt om te 

plassen. Dit kan tot enkele dagen na het onderzoek 

duren en is niet verontrustend. Soms treedt 

bloedverlies op via de plasbuis. Wij adviseren u 

om na het onderzoek extra te drinken. Wanneer u 

na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel 

pijn of koorts krijgt, neem dan contact op met uw 

behandelend arts.
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De uitslag
Uw arts bespreekt met u de uitslag tijdens de 

eerstvolgende polikliniekcontrole.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog 

vragen hebben, stel die dan gerust aan uw 

behandelend arts of verpleegkundige. Het 

telefoonnummer van de polikliniek Urologie is 

(010) 291 22 65. Het telefoonnummer van de 

polikliniek Gynaecologie is (010) 291 22 80.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

02091-N
L, 1 feb

ruari 2017


