Urologie

Flowmetrie en echografie
van de blaas
Afspraak
Dag en datum:

................................ dag ......................................................................

Tijd:

.................................................... uur

Op de polikliniek Urologie van:
□ locatie ‘s-Hertogenbosch
□ locatie Boxtel, route 74
□ locatie Zaltbommel
□ locatie Nieuwkuijk

Wat is een flowmetrie?
Flowmetrie is een urologisch onderzoek, waarbij de functie van de blaas wordt
getest. Het gaat hierbij om de kracht van de urinestraal zoals die tijdens het plassen ontstaat.

Hoe bereidt u zich voor?
Voor het onderzoek is het van belang dat u een volle blaas heeft. Met een halfvolle
blaas lukt de meting niet. Dit betekent dat u minstens één uur voor het polikliniekbezoek de urine moet ophouden. Het onderzoek lukt het beste als u een normaal
tot sterk aandranggevoel heeft.

Wat gebeurt er bij de flowmetrie?
Wanneer u zich meldt aan het loket van de polikliniek, waarschuwt u dan de secretaresse dat u komt voor flowmetrie. Om te voorkomen dat u met een volle blaas
moet wachten, proberen we het onderzoek meteen te doen. Tijdens het onderzoek
plast u in een speciaal daarvoor bestemd toilet. Er is een meter ingebouwd in
het toilet die de kracht van de straal meet. Deze meting wordt geregistreerd op
grafiekpapier.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Na het onderzoek komt u op het afgesproken tijdstip bij de uroloog.

Wat is een echo-residumeting?
Het is belangrijk om te weten of u uw blaas helemaal leegplast. Als er te veel urine
achterblijft kan dit klachten veroorzaken. Met een uitwendige echografie wordt de
hoeveelheid urine gemeten die na het plassen in de blaas is achtergebleven. Dit
noemt men een echo-residu bepaling. Het onderzoek is ongevaarlijk en geeft geen
bijwerkingen.

Wat gebeurt er bij de residumeting?
Bij dit onderzoek maakt men gebruik van geluidsgolven (trillingen). Deze zijn niet
hoorbaar. De geluidsgolven kunnen worden opgewekt door een transducer. Dit is een
zender/ontvanger. Door de transducer over uw buik te bewegen worden de geluidsgolven in uw buik gezonden. De organen in uw buik, dus ook de blaas, weerkaatsen
deze geluidsgolven. Dit noemt men echo’s. Deze echo’s worden op een beeldscherm
weergegeven. Zo kan men nauwkeurig meten hoeveel urine er na het plassen in de
blaas is achtergebleven. De verpleegkundige brengt voor het onderzoek een beetje
gelei op de huid van de buik aan ter hoogte van de blaas.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt maar enkele seconden en is helemaal pijnloos.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Urologie, telefoonnummer:
• locatie ‘s-Hertogenbosch: (073) 553 60 10
• locatie Boxtel: (0411) 65 68 58 (bereikbaar op woensdag van 9.00 - 12.00 uur en
van 13.30 - 16.30 uur)
• locatie Zaltbommel: (0418) 54 00 27
• locatie Nieuwkuijk: (073) 553 35 00

Meer informatie
Voor meer informatie over de afdeling Urologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en
over urologische onderzoeken en behandelingen kunt u kijken op:
www.jeroenboschziekenhuis.nl/urologie
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