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Urologie 
 

Flowmetrie 
 

Meting van de kracht van de urinestraal 
 

Inleiding 
 
U heeft met uw behandelend uroloog afgesproken dat er een flowmetrie gaat 
plaatsvinden om de oorzaak van uw plasklachten te onderzoeken. Uw arts heeft u al 
informatie gegeven. Hier kunt u alles nog eens rustig nalezen. 
 

Wat is een flowmetrie? 
 
Bij de flowmetrie wordt u gevraagd in de flowmeter uit te plassen. De flowmeter is 
een elektronisch apparaat dat de kracht van de urinestraal meet. Om de straal te 
kunnen meten is het belangrijk dat u met een volle blaas naar de polikliniek komt.  
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om na te gaan of u met een krachtige straal kunt 
plassen. Aan de hand van deze meting kunnen de artsen bepalen hoe de kracht van 
de plasstraal is. 
 
Voorbereiding  

 3 uur voor het onderzoek dient u 3 glazen water, thee of limonade te drinken en 
niet meer naar het toilet te gaan. U wordt namelijk met een volle blaas verwacht. 

 Lees verderop waar u zich kunt melden.  

 De verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de onderzoekskamer. 
 
Het onderzoek 
In de onderzoekskamer moet u in een speciaal toilet plassen, de zogenaamde 
flowmeter. Met behulp van de flowmeter wordt de hoeveelheid urine per seconde 
gemeten.  
 
Duur van het onderzoek 
De flowmetrie duurt ongeveer 5 minuten. 
 
Na het onderzoek 
Na het plassen wordt met echografie gekeken of er urine achterblijft in de blaas.  
 
Niet vergeten 
Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
legitimatiebewijs mee.  
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U wordt verwacht 
 

..........…………….…...dag..........…………................... 
 

om......................….....................uur 
 
 Locatie Venlo 

Polikliniek Urologie, routenummer 68 
 
 Locatie Venray 

Polikliniek Urologie, routenummer 44 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan 
kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact 
opnemen met: 
 

Polikliniek Urologie 
 

Locatie Venlo Routenummer 68 
 

(077) 320 68 33 

Locatie Venray Routenummer 44 (077) 320 68 33 
 

Locatie 
Panningen 
Pantaleon 

Steenbakkerstraat 6 
5981 WT Panningen 

 (077) 320 64 66 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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