Urinestraalmeting

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort wordt bij u een urinestraalmeting gedaan. In deze folder
leest u meer over dit onderzoek.

Urinestraalmeting
Een urinestraalmeting wordt gedaan als u klachten heeft bij het
plassen. Met dit onderzoek wordt de kracht van uw urinestraal
gemeten. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Urologie.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

De voorbereiding
Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden als u een volle blaas heeft.
We adviseren u minimaal twee uur voor het onderzoek veel te
drinken en niet meer te plassen.
U meldt zich bij de polikliniek Urologie. Als u aandrang heeft tot
plassen, kunt u dit tegen de polikliniekassistente zeggen. Het
onderzoek zal dan zo spoedig mogelijk gebeuren.
Het kan zijn dat u ook voor een cystoscopie komt. Dit is een blaasonderzoek waarbij er in de blaas wordt gekeken. Tijdens dit
onderzoek wordt uw blaas gevuld met een vloeistof. Daarna kan de
urinestraalmeting gedaan worden.
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Het onderzoek
De verpleegkundige brengt u naar de onderzoekskamer. Zij vertelt u
wat u moet doen. Hierna verlaat de verpleegkundige de ruimte.
Om de kracht van uw urinestraal te meten wordt gebruik gemaakt
van een zogenaamde uroflowmeter. U neemt plaats boven een
trechter die de urine naar een elektrisch meetinstrument leidt.
Het meetinstrument maakt een grafische curve van de kracht van
uw urinestraal. Het patroon van deze curve geeft informatie over de
mogelijke aanwezigheid van afwijkingen aan uw blaas of uw
plasbuis.
Zodra u geplast heeft, mag u de onderzoeksruimte verlaten. De
uroloog vertelt u direct de uitslag van dit onderzoek.
Bent u gewend om zittend te plassen? Zeg dit dan tegen de
verpleegkundige. Het onderzoek kan ook gedaan worden terwijl u
op een toiletbril zit.

Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80.
We beantwoorden uw vragen graag. Ook voor het maken of
verzetten van een afspraak belt u naar dit nummer.
Verhinderd?
Bent u verhinderd voor dit onderzoek? Laat het ons dan zo snel
mogelijk weten. De opengevallen plaats kunnen we dan voor een
andere patiënt gebruiken.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/

2

Albert Schweitzer ziekenhuis
november 2018
pavo 0105

