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Uroflowmetrie
onderzoek bij plasproblemen

Een uroflowmetrie is een onderzoek waarbij we de kracht van de
urinestraal en de hoeveelheid geplaste urine meten. Na het onderzoek
wordt met een echo gekeken of u uw blaas leeg geplast heeft. Het is een
eenvoudig en pijnloos onderzoek.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.

Voor het onderzoek



Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat uw blaas gevuld is. Voor een volle blaas is het
noodzakelijk om gedurende enkele uren vóór het onderzoek veel te drinken.
Probeer de plas vanaf enkele uren voor het onderzoek op te houden. Bij sommige
mensen is dat niet mogelijk, omdat zij bijvoorbeeld ieder uur moeten plassen. Is dit bij u
het geval? Probeer dan om de plas vanaf één uur voor het onderzoek op te houden.

Het onderzoek





De assistent brengt u naar het toilet en vraagt u om in de flowmeter (een trechtervormig
apparaat) te plassen.
De flowmeter meet de urinestraal automatisch. U merkt hier niets van. Het komt
regelmatig voor dat plassen niet meteen lukt. U kunt dan het beste even wachten en zich
proberen te ontspannen. Hierna lukt het meestal wel.
Meestal wordt na het onderzoek gemeten of uw blaas leeg is. Na het plassen neemt u
plaats op een onderzoektafel. Op de huid van uw onderbuik wordt wat gel gedaan en met
een klein echoapparaat gekeken of u uw blaas leeg heeft geplast. Het is niet pijnlijk.

De uitslag
Na afloop bespreekt de arts het resultaat van het onderzoek met u.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/urologie

Contact
polikliniek Urologie, locatie Oost
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15- 16.15 uur)
P3
polikliniek Urologie, locatie Oost
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
P3
polikliniek Urologie, locatie West
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
Route 16

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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