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URODYNAMISCH ONDERZOEK 

Aan de hand van een urodynamisch onderzoek kan de functie van de 

blaas en het afsluitmechanisme van de blaas getest worden. Doel 

van het onderzoek is na te gaan wat de oorzaak is van uw plasklach-

ten en zo een gericht behandeladvies te kunnen geven. Plasklachten 

kunnen bestaan uit moeilijk plassen of ongewild urineverlies. 

Het onderzoek wordt op de dienst Consultaties van het AZ Jan Por-

taels uitgevoerd, tijdens een consultatieafspraak met de uroloog. 

Een urodynamisch onderzoek is een inwendig onderzoek naar de 

functie van de lage urinewegen. Door middel van dunne slangetjes 

die ingebracht worden via de plasbuis en endeldarm kunnen metin-

gen verricht worden met betrekking tot de blaasinhoud, blaasdruk, 

afsluiting van de blaas, eventueel urineverlies, uitstroomsnelheid van 

de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. De meetresul-

taten worden ter plekke door een computerprogramma verwerkt. 

Verloop van het onderzoek 

Uw afspraak 

Op dag /  / om u 

heeft u een afspraak om een urodynamisch onderzoek te laten uit-

voeren op de dienst Consultaties van het AZ Jan Portaels.  

 

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer een uur. Indien u de gemaak-

te afspraak niet kan nakomen, gelieve dan het secretariaat zo snel 

mogelijk te willen verwittigen. Er werd namelijk kostbare tijd voor u 

gereserveerd. 
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Het urodynamisch onderzoek wordt bij elke patiënt, ook bij de pati-

ënten van de andere urologen, uitgevoerd door dr. Inge Wouters.  

Voorbereiding  

 U ontvangt vooraf een medisch voorschrift voor één zakje Monuril 

(antibiotica) om bij de apotheek aan te kopen, dat u de ochtend 

van het onderzoek nuchter dient in te nemen. Nadien mag u ge-

woon eten en drinken. 

 Patiënten die reeds medicatie nemen voor de blaas of de prostaat 

zullen in overleg met de arts deze medicatie-inname vijf dagen 

voorafgaande aan het onderzoek moeten stopzetten. 

 U komt met een volle blaas naar uw afspraak. 

 Trek gemakkelijk zittende kleding aan. 

Het onderzoek  

Het onderzoek is volledig pijnloos. Het gebeurt in zittende houding 

en u dient enkel het onderlichaam te ontbloten. Trek gemakkelijk zit-

tende kleding aan. 

We starten met het meten van de urinestraal. Het is dan ook belang-

rijk om met een volle blaas naar de consultatie te komen.  

Na het plassen wordt een dun slangetje in de blaas ingebracht, daar-

na zal er ook een dun slangetje via de aars in de endeldarm opge-

voerd worden. Tot slot worden drie plakplaatjes naast de kringspier 

gekleefd om de werking van de bekkenbodemspieren te meten. In-

dien nodig wordt de plaatselijke beharing wat weggeschoren.  

Via het slangetje in de blaas wordt steriel water in de blaas gepompt 

om zo de reactie van uw blaas na te gaan als er urine inkomt.  
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Indien u het gevoel krijgt dat u moet plassen geeft u dat aan. Als u 

flinke plasdrang krijgt, stoppen we met het onderzoek en krijgt u de 

kans te plassen naast het meetslangetje. Tijdens het vullen van de 

blaas vragen we een paar maal te hoesten.  

Als u komt in verband met urineverlies kan het zijn dat u tijdens het 

onderzoek wat urine verliest. Dat is niet erg en hoort bij het onder-

zoek. 

Nazorg  

Het is mogelijk dat u de dag van het onderzoek of soms ook nog de 

volgende dag wat moeilijker of pijnlijker plast, en vaker plasdrang 

heeft. Dit is niet verontrustend en zal spontaan verbeteren. Veel wa-

ter drinken kan dit verhelpen. Indien deze klachten aanhouden of bij 

koorts moet u zeker uw huisarts contacteren. 
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MICTIELIJST 

Om te beoordelen hoeveel u plast en drinkt vragen we om een plas-

lijst bij te houden. Het is niet nodig de urine op te sparen. 

Gedurende 24 uur moet u telkens u plast dit in een maatbeker doen, 

en het tijdstip en de hoeveelheid noteren. In de derde kolom noteert 

u de hoeveelheid die u drinkt gedurende deze tijdspanne van 24 uur. 

Uw gegevens 

Uw voornaam en naam : ___________________________________ 

Geboortedatum: ________________   Datum: _________________ 

Tijdstip    Hoeveelheid geplast Hoeveelheid gedronken 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



p 6 

Tijdstip    Hoeveelheid geplast Hoeveelheid gedronken 
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UW NOTITIES 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Consultaties AZ Jan Portaels | T 02 257 51 73 

Consultatie privé | T 02 253 31 33 

Grote markt 21, 1800 Vilvoorde 

Nieuwelaan 63, 1860 Meise 

Consultatie MCH | T 02 785 03 45 

Hardlaan 69, 1970 Wezenbeek-Oppem 



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels vzw 
Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50 

info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be 


