Flowmetrie

Urologie

Flowmetrie
Binnenkort vindt bij u een flowmetrie plaats. Over dit onderzoek geven wij u in
deze folder informatie.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om na te gaan of u met een vlotte, krachtige
straal kunt plassen.
De voorbereiding op het onderzoek
• Wij verzoeken u zich op het afgesproken tijdstipte melden bij meldpunt Oost
35. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte van het behandelcentrum.
• Het is belangrijk dat u met een volle blaas komt. Het is noodzakelijk dat u
aandrang voelt om te plassen als u op onze afdeling aankomt,
(als u erg sterke aandrang voelt kunt u dit bij de secretaresse melden).
• Wij vragen u het afsprakenkaartje mee te brengen.
• Voor de bereikbaarheidsgegevens: zie de achterzijde van deze folder.
Info voor patiënten met een verblijfskatheter
Als u een katheter in uw blaas (verblijfskatheter) hebt, verzoeken wij u de
katheter af te sluiten met een stopje in de nacht vóór het onderzoek. Zo kan de
blaas zich gedurende de nacht vullen.
U vindt dit stopje in het ‘startpakket urinezakken’of krijgt dit van de
verpleegkundige.
Mocht u thuis aandrang krijgen om te plassen of krijgt u pijn in uw buik,
verwijder dan het stopje en laat de blaas gedeeltelijk leeglopen. Daarna plaatst
u het stopje weer op de katheter.
De gang van zaken tijdens het onderzoek
U dient in een speciaal toilet te plassen. Met behulp van dit toilet wordt de
hoeveelheid urine die per seconde wordt uitgeplast gemeten.
Als u een verblijfskatheter hebt, zal de verpleegkundige eerst de katheter
verwijderen, waarna u in het speciale onderzoekstoilet kunt plassen.
De duur van het onderzoek
De flowmetrie neemt ongeveer 5 minuten in beslag.
Na het onderzoek
Na het plassen wordt door middel van echografie gecontroleerd of er nog urine
achterblijft in de blaas.
Verhinderd?
Bent u door ziekte of om een andere reden verhinderd uw afspraak na te
komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Urologie. In uw
plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Het telefoonnummer vindt
u op de achterzijde van deze folder.
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Tot slot
• Deze folder geeft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie
naast het gesprek met uw uroloog.
• Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen,
waardoor het onderzoek voor u anders verloopt. Dit bespreekt uw uroloog
altijd met u.
• Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of zijn er nog
onduidelijkheden? Belt u ons dan gerust. Informatie over de bereikbaarheid
vindt u op de achterzijde van deze folder.
• Aan het begin van het onderzoek zal de uroloog u vertellen wat er gaat
gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, kunt u deze ook aan
hem stellen.
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Geef uw mening!
Deel uw ervaring over Orbis Medisch Centrum op www.ZorgkaartNederland.nl,
een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. Op basis van uw ervaring
kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.
Urologie
Meldpunt Oost 11
Afsprakennummer: 088 – 459 7165
Op werkdagen van 9.00 -12.00 en 14.00-16.00 uur
Informatienummer:088 – 459 7843
Op werkdagen van 8.30-12.00 en 13.30-16.30 uur
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Meldpunt Oost 35
Afsprakennummer 088 - 459 7165
Op werkdagen van 9.00 -12.00 en 14.00 -16.00 uur
Informatienummer 088 - 459 7843
Op werkdagen van 8.30 -12.00 en 13.30 -16.30 uur

