NA AFLOOP

NOG VRAGEN?

De uroloog bespreekt met u de resultaten van het
onderzoek. U krijgt hiervoor een afspraak. Na het
onderzoek kan u vrijwel onmiddellijk naar huis. U mag
gerust zelf met de auto rijden.

Als u na het lezen van deze folder of na het onderzoek
nog vragen of opmerkingen heeft, kan u contact
opnemen met onze verpleegkundigen urologie.
Ze is te bereiken op het nummer: 011 71 58 22.

De dag van het onderzoek kunt u minimale last
hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens
het plassen. Er kan ook een verhoogde plasdrang
aanwezig zijn, soms een beetje bloedverlies. Dit
komt door irritatie van de sondes in de plasbuis. Als u
voldoende drinkt, zullen deze klachten in principe snel
verdwijnen.
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Geachte heer/mevrouw,

Voor het onderzoek moet u eerst plassen. Het onderzoek
begint altijd met een lege blaas. Hierna neemt u plaats
op de onderzoekstafel. De verpleegkundige plaatst dan
een dunne sonde via de plasbuis in de blaas. Met deze
katheter meten we de druk van de blaas en de plasbuis
en vullen we de blaas met steriel water. Een andere
katheter plaatsen we in de endeldarm voor het meten
van de buikdruk. Het inbrengen van de sondes is niet
pijnlijk maar kan wel een onaangenaam gevoel geven.
De sondes worden op de huid vastgeplakt, zodat deze op
hun plaats blijven.

Het onderzoek vindt in principe in zittende houding
plaats, waarbij u op een soort toilet zit. Via de sonde wordt de blaas gevuld met steriel water. Tijdens het
vullen wordt door de computer de druk in de blaas
gemeten. Zodra u de eerste aandrang voelt om te
plassen, moet u dit aangeven. Tijdens het onderzoek
wordt u meerdere malen verzocht om te hoesten. Dit is
van belang bij patiënten met ongewild urineverlies.
De blaas wordt verder gevuld tot u sterke aandrang krijgt
om te plassen en het niet meer kunt ophouden. Het
vullen wordt dan gestopt. Daarna vragen we u door de
sondes uit te plassen.
U neemt terug plaats op de onderzoekstafel, de plakkers
en de sondes worden verwijderd en het onderzoek is
afgelopen.

Binnenkort zal bij u een urodynamisch onderzoek
verricht worden. U heeft een afspraak gekregen bij onze
incontinentieverpleegkundige. Zij is hiervoor specifiek
opgeleid. Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat
de oorzaak is van uw plasklachten.
Een urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar
de functie van de lage urinewegen (blaas en sluitspier). Het is een inwendig onderzoek. Door middel
van een dunne sonde, die ingebracht wordt via
de plasbuis, kunnen metingen verricht worden
van de blaasinhoud, de blaasdruk, het eventuele
urineverlies en de uitstroomsnelheid van de urine.
Het onderzoek duurt maximum 1 uur.
Een urodynamisch onderzoek (UDO) zal vaak verricht
worden indien u klachten heeft van :
• moeilijk plassen (obstructie)
• ongewild urineverlies (incontinentie)
Ook wanneer u in combinatie met plasproblemen nog
andere aandoeningen heeft of wanneer niet duidelijk
is waardoor uw klachten veroorzaakt worden, kan door
middel van een urodynamisch onderzoek nader inzicht
verkregen worden in de oorzaak van uw probleem.

