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Inleiding
U hebt een afspraak voor een blaasfunctieonderzoek
op ____________ dag ___________ om ___________ uur.
Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek gynaecologie van locatie
Zwijndrecht.
In deze folder willen wij u informeren over dit onderzoek.

Een blaasfunctieonderzoek
Een blaasfunctieonderzoek wordt ook wel urodynamisch onderzoek
genoemd (UDO). Dit onderzoek wordt gedaan als u last heeft van
ongewild urineverlies of als u kunt niet (goed) kunt uitplassen.
Tijdens het onderzoek wordt de druk in uw blaas en uw plasbuis
gemeten samen met de druk in uw buikholte. Ook wordt de kracht
van uw urinestraal bepaald.
Soms wordt ook de spierspanning van de bekkenbodemspieren
gemeten.
Het onderzoek is niet pijnlijk.

De voorbereiding
Voor dit onderzoek is thuis geen voorbereiding nodig. Wel moet u
met een volle blaas naar het ziekenhuis komen.
In het ziekenhuis meldt u zich bij de polikliniek gynaecologie.
De verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte waar u de
kleding van het onderlichaam uittrekt. De kleding van het
bovenlichaam kunt u aan houden.
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Het onderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel met
uw benen in beensteunen. Vlak voor het onderzoek doet de
gynaecoloog bij u een vaginaal onderzoek. Daarna wordt het
blaasfunctieonderzoek gedaan door een verpleegkundige.
U wordt gevraagd liggend uit te plassen. Vervolgens brengt de
verpleegkundige een dun slangetje via uw plasbuis in uw blaas.
Door dit slangetje wordt de blaas met een vloeistof gevuld. Het
slangetje dient tevens voor de drukmeting in de blaas. Tegelijkertijd
wordt een soort ballonnetje in uw endeldarm gebracht, waarmee de
druk in de buikholte wordt gemeten.
U geeft tijdens het onderzoek aan wanneer u de eerste aandrang tot
plassen voelt. Regelmatig wordt u gevraagd om te hoesten. Dit is
om te zien of er urineverlies optreedt.
Alle bevindingen worden door de computer waargenomen en
geregistreerd.
Aan het einde van het onderzoek wordt u gevraagd om de
hoeveelheid vloeistof die via het slangetje is ingebracht, weer uit te
plassen. Hiervoor is een speciaal apparaat aanwezig waarin de
urinestraal wordt opgevangen en waarmee tegelijkertijd de kracht
van de straal wordt gemeten.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek krijgt u van de verpleegkundige een computeruitdraai mee met daarop de resultaten van het onderzoek.
Vervolgens gaat u naar de polikliniek gynaecologie, waar de
gynaecoloog met u de uitslag van het onderzoek bespreekt.
Hierna kunt u weer naar huis. U kunt zelf autorijden of gebruik
maken van het openbaar vervoer.
De eerste uren na het onderzoek zult u mogelijk vaker moeten
plassen. Deze klacht verdwijnt vanzelf.
Als u last krijgt van voortdurende aandrang tot plassen en/of u moet
telkens kleine beetjes plassen, dan raden we u aan contact op te
nemen met uw huisarts of gynaecoloog.

Tot slot
Als u verhinderd bent voor dit onderzoek, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk laten weten aan de polikliniek gynaecologie. De
opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt
worden.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens
kantooruren bellen met de polikliniek Gynaecologie,
tel. (078) 654 64 46.
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