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Urodynamisch onderzoek 1 

Urodynamisch onderzoek

Polikliniek Urologie, route 2.5
Telefoon (050) 524 6920

Algemeen

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en identiteits
bewijs mee.

•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 
polikliniek Urologie.

Inleiding

In overleg met de uroloog heeft u een afspraak gemaakt voor een urodynamisch 
onderzoek. In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek verloopt. De folder 
is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van de uroloog 
ontvangt.

Doel

Bij urodynamisch onderzoek wordt de functie van de blaas en zijn sluitspier 
gemeten. De blaas heeft twee functies die tijdens het onderzoek worden 
nagebootst:
1.  opslag of reservoirfunctie (de blaas vult zich langzaam met urine vanuit de 

nieren)
2. uitdrijffunctie (bij hoge druk/plasdrang wordt de blaas geleegd).

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. U moet met een 
volle blaas naar het ziekenhuis komen. Drinkt u daarom één tot twee uur voor het 
onderzoek minimaal vier bekers vocht. Als u een verblijfskatheter heeft of aan 
zelfkatheterisatie doet, hoeft u niet extra te drinken. 
Als u medicatie gebruikt om uw blaas rustiger te maken, zoals Betmiga 
(Mirabegron), Vesicare (Solfenacine), Detrusitol (Tolterodine) of Dridase 
(Oxybutynine), stopt u hier dan drie dagen voor uw afspraak mee.
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2   Martini Ziekenhuis

Bijzonderheden

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een verpleegkundig specialist en 
verpleegkundigen. Menstruatie is geen bezwaar om dit onderzoek te kunnen 
ondergaan.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Verloop

Allereerst plast u op een speciale plasmeter. Deze meter registreert de hoeveelheid 
urine en de manier waarop u plast. Daarna gaat u naar de kleedkamer. Als u een 
verblijfskatheter heeft of aan zelfkatheterisatie doet, hoeft u niet op de plasmeter 
te plassen.

Nadat u uw onderlichaam heeft ontbloot, neemt u plaats op een onderzoekstafel. 
Het gebied rondom de plasbuis wordt ontsmet met een desinfecterend middel. 
Zo nodig worden de liezen geschoren. Ondanks dat u net geürineerd heeft, wordt 
met een eenmalige katheter de blaas geleegd. Dit gebeurt om te beoordelen of u 
de blaas goed leeg heeft geplast. Daarna worden twee katheters ingebracht. De 
eerste katheter gaat in de endeldarm, om de druk in de buik te meten. Als u een 
darmstoma heeft, wordt de meetkatheter daar ingebracht om de druk in de buik 
te meten. De tweede katheter wordt via de plasbuis in de blaas ingebracht. Deze 
katheter meet de druk in de blaas. Via deze katheter wordt de blaas ook gevuld 
met een steriele vloeistof (fysiologische zoutoplossing). De doorsnede van een 
katheter is ongeveer 2 mm. 

De meetkatheters worden bij mannen in de lies en op de glanspenis vastgeplakt 
en bij vrouwen in de liezen. Op uw buik en billen worden in totaal drie EMG
plakkers geplakt voor het meten van de spanning van de bekkenbodem. Voor 
het vullen van de blaas wordt de onderzoekstafel waarop u ligt in zittende 
positie gebracht. Af en toe zult u op verzoek flink moeten hoesten om te kunnen 
beoordelen of de katheters nog goed liggen. Tijdens het vullen van de blaas moet 
u aangeven wanneer u:
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a) aandrang voelt;
b) normaal gesproken zou gaan plassen;
c) hoge nood heeft.

Daarna plast u opnieuw op een plasmeter. Hiermee is  het onderzoek afgerond 
en worden de meetkatheters verwijderd.  Zo nodig wordt de blaas nog met een 
eenmalige katheter (verder) leeg gemaakt. Hierna kunt u zich aankleden. 

Na afloop

Als gevolg van het onderzoek bestaat een kleine kans op een infectie. Wij 
adviseren u daarom na het onderzoek extra te drinken (maximaal 1 liter). Het 
plassen kan branderig voelen en er kan een klein beetje bloed in de urine zitten. 
Meestal is dit na een aantal keren plassen over.

De uitslag wordt aansluitend aan het onderzoek met u besproken.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit 
niet het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het 
hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, 
onze zorg. 

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u die voorafgaand 
aan het onderzoek stellen. U kunt ook contact opnemen met de polikliniek 
Urologie, tel. (050) 524 6920.
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Ruimte voor aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033

9700 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1

Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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