Binnenkort wordt u op de poli urologie verwacht voor een urodynamisch onderzoek.
Wij stelden deze brochure samen om u te informeren wat dit precies zal inhouden.

BLAASPROBLEMEN
De blaas is opgebouwd uit spierlagen en heeft een reservoir en ledigingsfunctie. Een normale
blaasfunctie bestaat uit het vullen, het ophouden zonder verlies en het volledig en vlot ledigen van
urine.
Ons zenuwstelsel speelt hierin een rol. Maar ook de anatomie.
Veel uiteenlopende factoren kunnen een rol spelen bij blaasproblemen. Om een juiste diagnose te
stellen zullen een aantal onderzoeken gebeuren.
Het urodynamisch onderzoek is daar één van. Bij een urodynamisch onderzoek wordt de druk in de
blaas en de abdominale druk gemeten.
Het resultaat van dit onderzoek geeft de uroloog een indicatie voor de correcte behandeling zoals
kinesitherapie, medicatie of een ingreep.

VERLOOP
Er is geen voorbereiding nodig. Het onderzoek gaat door op de poli urologie.
U hoeft niet nuchter te zijn en nadien kan u zonder probleem terug naar huis. U kan zelf met wagen,
fiets of openbaar vervoer komen. Er worden geen inspuitingen gegeven. Er wordt enkel een
pijnstillende gel als glijmiddel gebruikt.
Uw blaas moet leeg zijn. Daarom zal gevraagd worden om te gaan plassen voordien.
U neemt plaats op de onderzoekstafel waar de verpleegkundige twee fijne katheters zal inbrengen.
De ene katheter wordt vesicaal geplaats ( blaas) en de infuusleiding wordt aangesloten op een infuus
met water. De tweede katheter wordt rectaal geplaatst. Alles wordt met kleefpleister vastgekleefd
om ter plaatse te blijven. 3 elektrodes worden ook op de huid gekleefd.
Daarna mag u plaatsnemen op een toiletstoel. De uiteinden van de katheters worden ook
aangesloten op elektrodes. Deze die de bevindingen gedurende het onderzoek zullen doorsturen
naar een computer.
Tijdens het onderzoek wordt uw blaas langzaam gevuld met water. U geeft ons aan wat u ervaart
tijdens de procedure. Of u lichte plasdrang heeft. Of u dwingende plasdrang voelt. We laten u ook
hoesten en kijken of er urineverlies is. Op het einde van het onderzoek laten we u alleen en mag u
zich leegplassen.
De registratie gebeurt vanaf het vullen tot en met het leegplassen. Alles kan op het beeldscherm
door de dokter afgelezen worden. Meteen nadien krijgt u het resultaat van de uroloog.
Het onderzoek neemt in alles ongeveer een half uur in beslag.
Nadien kan u terug naar huis.

