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Urodynamisch onderzoek 

 
Inleiding 

Binnenkort ondergaat u een urodynamisch 
onderzoek op de polikliniek Urologie, route 88. 
Deze folder geeft u hierover informatie.  
 
Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is de werking van 
uw blaas vast te stellen. 
 
Voorbereiding 

Er is geen voorbereiding nodig voor dit 
onderzoek. 
 
Het onderzoek 

Voor het onderzoek trekt u uw onderkleding 
uit. 
We raden u aan warme sokken of kousen 
aan te doen. Daarna neemt u plaats op een 
speciale stoel. 
 
Uw blaas moet voor het onderzoek helemaal 
leeg zijn, daarom leegt de verpleegkundige 
uw blaas met behulp van een dun slangetje 
(dit heet katheteriseren). 
 
Voordat de test begint sluiten wij u op de 
meetapparatuur aan. Eerst wordt er één 
sticker op uw buik en twee stickers bij uw anus 
geplakt.  
Daarna wordt er een dun slangetje via uw 
anus in de darm gebracht en er wordt een 
dun slangetje via de plasbuis naar de blaas 
gebracht. 
Deze beide slangetjes worden met pleisters 
vastgeplakt op uw huid om te voorkomen dat 
ze er tijdens het onderzoek uit glijden. 
 
Via het slangetje in de plasbuis loopt tijdens 
het onderzoek heel langzaam steriel water in 
uw blaas. 

Tijdens het vullen van de blaas is het 
belangrijk dat u vertelt wat u voelt. 
Zoals: 
• U ervaart een lichte aandrang. 
• U zou in normale omstandigheden een 

toilet opzoeken maar u kunt dat nog wel 
even uitstellen. 

• U voelt sterke aandrang maar u bent niet 
bang om de urine te verliezen. 

• U kunt het plassen niet meer uitstellen. 
 
Ook zal u af en toe gevraagd worden of u 
even wilt hoesten. 
Wanneer uw blaas zo vol is dat u nodig moet 
plassen, stoppen wij het vullen van de blaas.  
U kunt dat plassen. Onder de stoel, tussen uw 
benen, is een ‘bak’ die de urine opvangt en 
het plassen meet. 
Alle gegevens worden via de computer 
geregistreerd en afgedrukt. Op het 
computerscherm kunt u meekijken. 
De verpleegkundige zal altijd proberen het 
onderzoek voor u zo comfortabel mogelijk te 
maken. Wanneer u iets niet begrijpt of 
wanneer u meer over het onderzoek wilt 
weten, vraagt u dit dan gerust. 
 
Na het onderzoek 

Na het onderzoek kan het plassen de eerste 
paar keren een branderig gevoel geven, met 
soms een beetje bloedverlies. Als u na het 
onderzoek veel drinkt, is dit gevoel weer snel 
over. 
 
Complicaties/risico’s 

Het onderzoek kent geen complicaties of 
risico’s. 
 
 

 

 



Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten en 
wordt over het algemeen niet als pijnlijk 
ervaren. 
 
Uitslag 

Of u krijgt de uitslag van het onderzoek direct  
of wij maken in overleg met u een polikliniek 
afspraak hiervoor. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook 
kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 505050. 
 
Verhinderd 

Als u door ziekte of andere omstandigheden 
bent verhinderd, wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan het kant contact 
centrum via: (0182) 50 50 01. We kunnen dan 
een andere patiënt helpen. 

 
Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, belt u dan gerust met de polikliniek 
Urologie. Op maandag t/m vrijdag van 09.00-
10.00 en 14.00 – 15.00 uur op telefoonnummer 
0182-505570. U kunt ook vragen stellen tijdens 
het onderzoek aan de verpleegkundige. 
 
 

 

U wordt op ………………dag 

om …………………uur 

op de polikliniek Urologie verwacht. 
 

Indien u uw afspraak niet ten minste 24 uur 
van te voren hebt afgezegd, kunnen u kosten 

in rekening worden gebracht 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50. 
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