Urologie

Uroflowmetrie onderzoek
Meting van de plasstraal

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

U wordt binnenkort verwacht voor een uroflowmetrie onderzoek (meting
van de plasstraal). De uroloog heeft u verteld waarom dit onderzoek
gedaan wordt. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Urologie. Na het
aanmelden bij de zuil op de polikliniek kunt u plaatsnemen in de wachtkamer
die op het scherm van de zuil wordt aangegeven.

Doel van het onderzoek

Door dit onderzoek is het mogelijk om inzicht te krijgen in de wijze van
plassen. De kracht van het plassen wordt gemeten en ook de manier van
plassen (in een straal of druppelsgewijs). De computer maakt hiervan een
grafiek.

Voorbereiding en tips

• Het is belangrijk dat u met een goed gevulde blaas naar de polikliniek
komt.
• Drink thuis 1 uur vóór het onderzoek 2 à 3 glazen extra water(ongeveer
een halve liter).
• Ga, als het lukt, 2 à 3 uren vóór het onderzoek niet meer plassen.
• Lukt het niet om uw urine op te houden, kom dan eerder naar de 		
polikliniek om daar extra te drinken.
• In de wachtkamer staat een automaat met koud water.
• Ga eventueel even wandelen om aandrang te krijgen.
• Zodra u flinke aandrang hebt om te plassen, kunt u dat melden bij de		
balie Urologie. U kunt dan meteen de plastest doen en hoeft niet te 		
wachten tot u opgeroepen wordt.
• Er mag geen ontlasting in het flowtoilet komen!

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in een speciale toiletruimte waar u ongestoord
kunt plassen. De plasstraal wordt automatisch gemeten en geregistreerd. U
merk daar niets van. Als u bent uitgeplast, is dit deel van het onderzoek klaar.

Tijdsduur van het onderzoek

Het onderzoek duurt enkele minuten.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u van maandag tot
en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur
contact opnemen met de polikliniek Urologie.
Telefoonnummer: 0515 - 48 84 00.
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