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Algemeen 
Binnenkort wordt er bij u een urodynamisch onderzoek verricht. Dit onderzoek wordt gedaan bij 

mensen die problemen hebben met plassen of die last hebben van ongewild urineverlies 

(incontinentie). Met een urodynamisch onderzoek kan de 

oorzaak van uw plasklachten achterhaald worden. Er wordt 

gekeken of uw blaas en sluitspieren goed werken. Beide kunnen 

immers over- of onderactief zijn en kunnen gecoördineerd 

samenwerken of ongecoördineerd functioneren. Hierdoor kan 

het ophouden of uitdrijven van urine gestoord zijn. 

Op basis van de meetresultaten kan uw arts een adequate 

behandeling voor u selecteren. 

 

Soorten blaaslijden 
In geval van inspanningsgebonden incontinentie of stress-incontinentie is het 

sluitspiermechanisme van de blaas niet meer efficiënt. Bij een drukverhoging in de blaas bvb. bij 

hoesten, niezen of lachen zal de sluitspier onvoldoende sluiten en zal er dus ongewild urineverlies zijn. 

Tijdens het urodynamisch onderzoek zal men trachten uw klachten na te bootsen door u te laten 

hoesten of persen. 

 

Bij drang incontinentie of urge-incontinentie kan de blaas bijvoorbeeld plots onwillekeurig 

samentrekken. Dit leidt tot een drukverhoging in de blaas die kan gemeten worden via dit onderzoek. 

Deze drukverhoging in de blaas wordt ervaren als een plotse drang om te plassen. 

 

Bij neurogeen blaaslijden (dwarslesie, multiple sclerose, hersenbloedingen) is urodynamisch 

onderzoek heel belangrijk. In deze gevallen kan de blaas onwillekeurig samentrekken en zeer hoge 

drukken opbouwen. De coördinatie tussen blaas en sluitspier is vaak gestoord. Op die manier kan 

soms urine terugvloeien van de blaas naar de nieren. Dit kan tot beschadiging van de nieren en 

nierinfecties leiden.  

 

Voorbereiding thuis 
In de weken vóór het onderzoek vult u ook een plasdagboek (mictiedagboek) in. Dit is een lijst waarop 

u gedurende 4 x 24 uur noteert wanneer en hoeveel u drinkt en wanneer en hoeveel u plast. Noteert u 

ook eventueel urineverlies.  

Na het starten van eventuele medicatie vult u opnieuw gedurende 4 x 24 uur dit mictiedagboek in. U 

neemt dit ingevulde plasdagboek mee naar het ziekenhuis de dag van het onderzoek. 

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een volle blaas hebt. U drinkt dus best voldoende voordat u 

naar het ziekenhuis gaat. 
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Voorbereiding in het ziekenhuis 
Het onderzoek vindt plaats op de consultatie Urologie en wordt meestal uitgevoerd door een 

verpleegkundige. De verpleegkundige vraagt u om de kleding van het onderlichaam uit te trekken; de 

kleding van het bovenlichaam houdt u aan. Daarna 

plast u uit op een speciaal toilet, waarbij de kracht 

van de straal gemeten wordt. Het onderzoek begint 

altijd met een lege blaas. Hierna neemt u plaats op 

de onderzoekstafel, waarbij u met opgetrokken, 

gespreide benen gaat liggen. Vervolgens wordt de 

penis of schede gereinigd met een 

ontsmettingsmiddel. De verpleegkundige brengt dan 

een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de 

blaas. Via deze katheter wordt het restant urine dat 

nog in de blaas aanwezig is gemeten.  

Vervolgens wordt een katheter via de anus in de 

endeldarm ingebracht, voor meting van de druk in 

de buik. De laatste katheter wordt langs de plasbuis 

tot in de blaas ingebracht voor vulling van de blaas 

en meting van de druk in blaas en plasbuis. Het 

inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk maar kan 

wel een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes 

worden op de huid vastgeplakt met behulp van kleefpleister, zodat deze op hun plaats blijven. Op de 

billen rondom de anus worden enkele kleefelektroden (plakkertjes) bevestigd, waarmee de 

spieractiviteit van de bekkenbodem gemeten wordt.  

 

Het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 à 45 minuten en vindt in principe in half zittende houding plaats, 

waarbij u op een speciale onderzoekstafel ligt. Via het slangetje in de blaas wordt de blaas gevuld met 

steriel water. Tijdens het vullen wordt door de computer de druk in de blaas gemeten en via de 

drukkatheter in de endeldarm de druk in de buik. Men zal u vragen stellen i.v.m. het vullingsgevoel van 

de blaas. Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen, moet u dit aangeven. Tijdens het onderzoek 

wordt u meermaals verzocht om te hoesten of te persen. Dit is met name van belang bij patiënten met 

ongewild urineverlies (incontinentie). De blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke 

drang tot plassen heeft en de plas niet meer op kunt houden. Dan wordt het vullen gestopt.  

Op het ogenblik dat de blaas volledig gevuld is, zal men u vragen de plas nog even op te houden. Met 

een speciaal meetinstrument zal men het buisje in de blaas terugtrekken en tijdens dit terugtrekken 

zal de verpleegkundige u vragen om te hoesten. Op dat ogenblik wordt de sluitspier getest. Nadien 
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zullen alle katheters en plakkers verwijderd worden. Hierna zal de verpleegkundige u vragen om de 

blaas leeg te plassen op een toestel dat de snelheid van de straal kan meten alsook de hoeveelheid 

urine die werd uitgeplast.  

Tijdens het onderzoek zelf is het van belang goed weer te geven aan de verpleegkundige wat u voelt. 

Het is van het grootste belang om aan te geven of uw klachten konden nagebootst worden of 

niet. Het is van belang zo rustig en ontspannen mogelijk aan dit onderzoek mee te werken. 

 

Nazorg 
Eens het onderzoek is afgelopen zal u een urinair ontsmettingsmiddel of antibioticum worden 

voorgesteld om een urineweginfectie na de manipulatie te voorkomen. Na het onderzoek kunt u 

vrijwel direct naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem. De uroloog 

bespreekt met u de uitslag van het onderzoek op een volgende controleraadpleging. Hiervoor heeft u 

al een afspraak.  

 

Bijwerkingen 
U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het 

plassen. Tevens kan een verhoogde plasdrang aanwezig zijn. Dit komt omdat de plasbuis geïrriteerd is 

door de slangetjes. Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig 

blijven. Dit is niet verontrustend. In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis. Het is 

raadzaam na het onderzoek extra te drinken. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, 

veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of indien u veel moeilijker kunt plassen, neem dan contact op met 

uw behandelende arts.  

 

Verhinderd 
Als u verhinderd bent uw afspraak na te komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk  melden aan uw 

arts. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Bovendien kunt u meteen een nieuwe 

afspraak maken.  

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog - Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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