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Urologie 
 

Urodynamisch onderzoek 
 

Meting druk en functie van blaas en plasbuis 
 
Inleiding 
Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat u binnenkort een urodynamisch 
onderzoek krijgt. Uw arts heeft u al informatie gegeven over het onderzoek. Hier kunt 
u alles nog eens rustig nalezen. 
 
Wat is een urodynamisch onderzoek? 
Een urodynamisch onderzoek is een onderzoek waarbij de druk en de functie van de 
blaas en de plasbuis worden gemeten. Dit onderzoek is nodig om na te gaan wat de 
oorzaak is van uw plasklachten. 
 
Voorbereiding 
Voor dit onderzoek moet u met een volle blaas naar het ziekenhuis komen. Als u wat 
langer moet wachten voor het onderzoek, meldt u zich even bij de secretaresse dan 
kunt u zo nodig alvast uitplassen. 
 
Medicijnen 
Als u onderstaande medicijnen gebruikt dan mag u deze 3 dagen voor het onderzoek 
niet meer innemen 
 

 Detrusitol 

 Emselex 

 Oxybutynine 

 Toviaz 

 Vesicare 

 Betmiga 
 
Na het onderzoek kunt u hier weer mee starten, tenzij de uroloog anders beslist. 
 
Bij menstruatie kan het onderzoek gewoon doorgaan.  
 
Dag van het onderzoek 
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling waar het onderzoek wordt 
uitgevoerd. 
 

 In Venray meldt u zich op de polikliniek Urologie. 

 In Venlo meldt u zich op de polikliniek Urologie.  
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Meenemen naar het ziekenhuis 
Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
legitimatiebewijs mee. 
 
Het onderzoek 
Voor het onderzoek moet u uw onderkleding uit doen. In de onderzoekkamer moet u 
eerst uitplassen. Vervolgens gaat u op de onderzoektafel liggen en worden uw benen 
in de beensteunen gelegd.  
Tijdens dit onderzoek wordt ook de spanning in de bekkenbodemspieren gemeten. 
Hiervoor worden op het bovenbeen en aan de binnenkant van de billen 3 plaatjes 
(elektroden) geplakt. 
 

De opening van de plasbuis wordt gereinigd met een desinfecterende vloeistof. 
Vervolgens wordt er een katheter ingebracht, dit is een soepel buisje, waarmee urine 
uit de blaas wordt afgevoerd. Zo wordt bepaald hoeveel urine er eventueel in de 
blaas is achtergebleven.  
 

Daarna wordt een andere dunne katheter via de plasbuis in uw blaas geschoven. 
Deze katheter dient zowel voor de toevoer van water als voor het meten van de druk 
in de blaas en de plasbuis. Om de druk in de buik te meten wordt een andere dunne 
katheter via de anus in de endeldarm ingebracht. Beide katheters worden met een 
pleister vastgeplakt.  
 

De katheters en elektroden zijn verbonden met een computer die alle gegevens 
registreert. Tenslotte wordt u in een zithouding geholpen. De blaas wordt langzaam 
gevuld met steriel water.  
 
Tijdens het vullen meet de computer de druk in blaas en buik. Zodra u de eerste 
aandrang voelt om te plassen moet u dit aangeven. Tijdens het onderzoek wordt u 
meerdere malen gevraagd om te hoesten.  
 

De blaas wordt gevuld tot u aangeeft dat u sterke aandrang tot plassen heeft en de 
urine niet meer op kunt houden. U mag dan plassen. Is de registratie goed verlopen 
dan wordt u aan het einde van het onderzoek even alleen gelaten zodat u rustig kunt 
uitplassen. Dit onderzoek vindt tweemaal plaats. Het totale onderzoek duurt 
ongeveer een uur. 
Het is mogelijk dat na dit onderzoek nog een ander onderzoek volgt. Lees daarvoor 
de folder ‘Cystoscopie’. 
 
Na het onderzoek 
Na het onderzoek blijft u waarschijnlijk nog enige tijd aandrang voelen en kan er wat 
bloed bij de urine zitten. Ook kunt u last hebben van een branderig gevoel bij het 
plassen. Het is aan te raden de eerste uren na het onderzoek minstens 2 liter (vocht) 
te drinken.  
Verder adviseren wij u de eerste dagen na het onderzoek veel te drinken, minimaal 2 
liter per dag. 
U mag na het onderzoek (op eigen gelegenheid) weer naar huis. 
 
  

https://www.viecuri.nl/media/brochures/urologie/onderzoeken/cystoscopie/5050.pdf


 3 

Complicaties 
Complicaties komen gelukkig zelden voor. 
Neem contact op met de polikliniek Urologie bij: 

 koorts boven de 38,5°C 

 een branderig gevoel dat langer dan 3 dagen aanhoudt of zelfs pijnlijker wordt 

 veel bloed plassen 

 aanmerkelijk moeilijker plassen 
 
Uitslag 
Voor de uitslag krijgt u een afspraak bij de uroloog.  
 

U wordt verwacht 
 

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

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

Afdeling Urologie, routenummer 68 
 
 Locatie Venray 

Polikliniek Urologie, routenummer 44 
 

Vragen 
 

Zijn er na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze 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 
 

 
 
 

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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