Uroflowmetrie

(plasregistratietest en urineresidumeting)
Urologie

Inleiding

Uroflowmetrie is een onderzoek waarbij tijdens het plassen een aantal registraties
uitgevoerd wordt. Zo wordt onder andere de kracht van de straal gemeten, de
hoeveelheid urine en de snelheid waarmee u plast. Op deze manier worden de druk
en de lengte van de urinelozing duidelijk geregistreerd.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een volle blaas heeft. Dat wil zeggen dat
u een duidelijke aandrang moet hebben om te plassen.
Verstandig is om ongeveer anderhalf uur voordat u naar het ziekenhuis komt niet
meer te gaan plassen en wel goed te gaan drinken.
Tip: probeer thuis eens uit hoeveel u moet drinken om sterke
aandrang te krijgen.
U meldt zich een kwartier voor de afgesproken tijd met de uroloog met een volle
blaas op de polikliniek urologie en wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen.

Het onderzoek

U mag uitplassen in een trechter. Deze trechter is aangesloten op een registratieapparaat. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek niet tegen de trechter
of standaard stoot. Er kan dan een verkeerde uitslag ontstaan. Nadat u heeft
uitgeplast, gaat u op de onderzoekstafel liggen en wordt er met behulp van echoapparatuur (geluidsgolven) gekeken of er nog urine is achtergebleven in de blaas.

Duur van het onderzoek

Het hele onderzoek duurt vijf minuten.
De uitslag van het onderzoek wordt tijdens de afspraak bij de uroloog met u
besproken.
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Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u op werkdagen
contact opnemen met de polikliniek urologie.
Locatie Purmerend: (0299)457139
Bij klachten en acute problemen s ‘avonds en in het weekend dan graag contact
opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457
Locatie Hoorn: (0229)257826
Bij klachten en acute problemen s ’avonds en in het weekend dan graag contact
opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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