Patiënteninformatie

Urodynamische testen

bekkenbodemkliniek

Inleiding
Deze brochure biedt u de nodige informatie over de urodynamische
testen die u op vraag van uw arts laat uitvoeren. U leest hierin meer over
het verloop van het onderzoek. Het is onmogelijk om in deze brochure
alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo
nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

Praktische informatie
Telefonisch bevestigen van uw afspraak
U moet ten laatste 1 uur voor het onderzoek uw aanwezigheid
telefonisch bevestigen. Bel hiervoor naar het nummer 014 44 44 25
(polikliniek urologie).
Zo kan de verpleging het materiaal dat nodig is voor dit onderzoek vooraf
klaarzetten, want dit neemt wat tijd in beslag.
Wilt u de afspraak verzetten of annuleren, contacteer dan de dienst poli
urologie op 014 44 44 25.

Waar aanmelden?
Eerst gaat u zich inschrijven via de hoofdingang. U hebt hiervoor uw
identiteitskaart nodig. U schrijft zich in voor de uroloog bij wie u een
afspraak heeft. Nadien gaat u naar de eerste verdieping en geeft u uw
etiketten af aan het secretariaat van de polikliniek urologie.

Doel van het onderzoek
Bij de behandeling van incontinentie of plasklachten moet de uroloog de
functie van de urineblaas en de sluitspier van de blaas onderzoeken om
de meest geschikte therapie te kunnen voorstellen. Door middel van het
urodynamische of blaasfunctie-onderzoek kan men met enkele
eenvoudige tests de werking van de sluitspier en de spierwand van de
blaas meten en kan het type van incontinentie worden bepaald.

Verloop van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit 2 stappen.

Cystomanometrie
Daarvoor moet u in gynaecologische houding gaan liggen. Bij deze test
wordt een kleine sonde in de urinebuis gebracht om de blaas te vullen
met een fysiologisch serum. Hierdoor kan de arts het gedrag van de
blaas observeren wanneer de blaas langzaam gevuld wordt.

Urethradrukprofiel
Hierbij worden de schommelingen in druk over de gehele lengte van de
urinebuis gemeten. Voor deze test wordt de sonde die voorheen in de
blaas was, langzaam verwijderd. Op die manier kan de werking van de
blaassluitspier worden gecontroleerd. Men bekijkt ook de invloed van de
blaas bij hoesten of bij zware inspanning.

Belangrijk om weten bij dit onderzoek
 Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten tot 1 uur
 Het onderzoek is niet pijnlijk

Tot slot
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de
dienst poli urologie. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs
heeft gemaakt in het verloop de urodynamische testen.

Wie contacteren bij vragen of problemen?


Secretariaat urologie
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
014 40 61 80
www.azturnhout.be/urologie

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be

Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11
Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11
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