
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
URODYNAMISCH ONDERZOEK 

 
 

 

FRANCISCUS GASTHUIS 
 



Inleiding 

In overleg met uw uroloog is besloten om een functie 
onderzoek van de blaas (een urodynamisch onderzoek) te 
doen. Uw arts heeft u al verteld wat u kunt verwachten. De 
belangrijkste punten kunt u in deze folder nog eens teruglezen. 
 

Plasproblemen 
Het onderzoek wordt vaak aangevraagd om de oorzaak van 
plasklachten na te gaan, zoals bij: 
 Ongewild urineverlies (incontinentie); 
 Te vaak plassen (drang); 
 Bemoeilijkt plassen (obstructie); 
 Of een combinatie hiervan.  
Ook wanneer u in combinatie met plasproblemen nog andere 
aandoeningen hebt, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel, kan 
door middel van urodynamisch onderzoek (UDO) meer inzicht 
over de klachten/oorzaak ontstaan. Het betreft een poliklinisch 
inwendig onderzoek naar de functie van de lagere urinewegen 
(blaas en afsluitmechanisme). 
 

Metingen 
Door middel van dunne slangetjes, via onder meer de plasbuis 
en vagina of anus, worden metingen verricht van: 
 De blaasinhoud; 
 De blaasdruk; 
 De afsluiting van de blaas; 
 Het eventuele urineverlies; 
 De uitstroomsnelheid van de urine; 
 De spanning van de bekkenbodemspieren.  
 
De meetresultaten worden met een computer verwerkt in een 
grafiek. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. 

 

  



Voorbereiding 
 Als u een blaasontsteking hebt of ongesteld bent, kan het 

onderzoek beter worden uitgesteld. Neemt u dan telefonisch 
contact met ons op.  

 Medicijnen die de werking van de blaas beïnvloeden, moeten 
een week van tevoren worden gestopt. Uw andere medicijnen 
mag u blijven innemen. 

 U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek. 
 Kom bij voorkeur met een gevulde blaas, dit betekent de 

laatste twee tot drie uur voor het onderzoek niet meer 
plassen. 

 Een lege endeldarm is ook beter. Als dit niet lukt, is het geen 

probleem. 
 Standaard antibiotische bescherming is niet nodig. 
 
In de kleedkamer ontbloot u het onderlichaam. Vervolgens 
plast u zo goed mogelijk uit op een speciaal toilet, waarbij de 
kracht van de urinestraal wordt gemeten. Aansluitend neemt u 
plaats op de onderzoektafel met gespreide benen in de 
beensteunen. De uitwendige geslachtsdelen worden 
gedesinfecteerd.  
 
Katheter 

Met een dun slangetje (katheter) wordt de blaas geleegd. Dit 
gebeurt via de plasbuis. Het restant urine (residu) dat nog in de 
blaas zit, wordt gemeten. Daarna wordt een speciale 
vul/meetkatheter in de blaas gebracht. Hierdoor wordt de blaas 
gevuld en direct ook de druk in de blaas en de plasbuis 
gemeten. 
 
Bij vrouwen wordt een meetkatheter in de schede (vagina) 
gebracht; bij mannen via de anus in de endeldarm, om de 
buikdruk te meten. 
 

Het inbrengen van de katheter geeft soms een onaangenaam 
gevoel, maar is niet pijnlijk. De slangetjes worden met pleisters 
op de huid geplakt, zodat ze goed op hun plaats blijven. Op de 
billen rondom de anus worden enkele plakelektrodes bevestigd, 
waarmee de activiteit van de bekkenbodemspieren (sluitspier) 
wordt gemeten. Alles wordt verbonden met de meetapparatuur.  
 



Onderzoek 
Het onderzoek wordt gedaan door een verpleegkundige van de 
polikliniek en vindt plaats op een speciale onderzoektafel. Het is 
belangrijk dat u probeert zo goed mogelijk te ontspannen.  
 
Vullen van de blaas 
Via het slangetje in uw blaas wordt de blaas langzaam gevuld 
met verwarmd steriel water. Tijdens het vullen wordt door de 
computer de druk in de blaas gemeten en via de meetkatheter 
in de vagina of de endeldarm, de druk in de buik. De 
plakelektrodes registreren de elektrische activiteit van de 
bekkenbodem.  

 
Aandrang om te plassen 
Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen moet u dit 
aangeven. Tijdens het onderzoek vragen wij u een aantal keer 
te hoesten of te persen. Dit is met name van belang bij 
patiënten met ongewild urineverlies (incontinentie). Verliest u 
urine tijdens het onderzoek, dan hoeft u zich daarvoor niet te 
schamen; het onderzoek is juist hierop gericht. De vulling van 
de blaas gaat door tot u aangeeft dat de sterke aandrang tot 
plassen niet te houden is. Vervolgens wordt u gevraagd uit te 
plassen, langs het slangetje in uw blaas. Soms wordt tot slot de 

afsluiting van uw blaas (de functie van de sluitspier) bepaald 
door de meetkatheter langzaam uit de blaas terug te trekken 
naar buiten toe.  
 

Na het onderzoek 
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw verwijzend 
specialist of uroloog. Na het onderzoek kunt u vrijwel meteen 
naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen 
probleem.  

 

  



Bijwerkingen  
U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een 
pijnlijk, branderig gevoel tijdens en na het plassen. Ook kunt u 
wat extra aandrang tot plassen hebben. Dit komt omdat de 
plasbuis door de slangetjes is geïrriteerd. Bij sommige 
patiënten kunnen deze klachten enkele dagen aanhouden en in 
enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis.  
Dit is niet verontrustend. Wij raden u aan na het onderzoek 1,5 
tot 2 liter te drinken, indien u dit mag.  
 
Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel 
pijn of koorts krijgt, of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, 

neem dan contact op met uw arts. 
 

Disclaimer 
Deze folder geeft de normale gang van zaken weer, soms kan 
daar in specifieke gevallen van worden afgeweken. Dit wordt 
uiteraard met u besproken.  
 
Het kan voorkomen dat een afspraak onverhoopt verplaatst 
moet worden of u een andere uroloog ziet op het spreekuur, wij 
vragen uw begrip hiervoor. De urologen van Franciscus 
Gasthuis & Vlietland leiden nieuwe urologen op. Deze urologen 

in opleiding zijn allemaal in de laatste fase van hun opleiding, 
zij zien zelfstandig patiënten op de polikliniek en voeren soms 
(delen van) een ingreep onder supervisie of zelfstandig uit. 
Door wie u wordt geopereerd, leest u in de brief waarin de 
operatiedatum wordt bevestigd. 
 
De urologen van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn met de 
urologen van het Havenziekenhuis verenigd in de 
stadsmaatschap de Nieuwe Waterweg. Het kan dus voorkomen 
dat u buiten ‘kantooruren’ een van deze urologen ziet op de 
afdeling of op de Spoedeisende Hulp. 

 

  



Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de 
polikliniek Urologie, via telefoonnummer 010 - 461 6168 of 010 
- 461 6180. Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact 
opnemen met de Spoedeisende Hulp, via telefoonnummer 010 - 
461 6720. Meer informatie kunt u ook vinden via onze website 
www.franciscus.nl.  

 

Bericht van verhindering 
Als u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet na kunt 
nakomen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de 

polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt 
worden geholpen.  
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