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Druk in de blaas meten 

Een urodynamisch onderzoek is een onderzoek waarbij de druk in de blaas wordt gemeten. Zo wordt informatie 

verzameld over het functioneren van de blaas en de sluitspier van de blaas.  

 

Voorbereiding onderzoek 

Kom met een volle blaas, dit is nodig voor de plastest voorafgaand aan het urodynamisch onderzoek. Houdt uw plas 

twee uur van tevoren op en drink één uur vooraf vier a vijf glazen water.   

 

Verloop onderzoek 

 U plast uit op een speciaal toilet voor een plastest, deze geeft weer hoe u plast. 

 Nadat u uw onderlichaam heeft ontkleed, neemt u plaats op een speciale stoel of onderzoekstafel. 

 Er wordt een katheter ingebracht om na te gaan of er nog urine in de blaas is achtergebleven. 

 Een katheter wordt in de blaas ingebracht voor het onderzoek. 

 Een dunne katheter wordt in de anus ingebracht. 

 U krijgt drie plakelektrodes: een op het bovenbeen en een op iedere bil. 

 Vervolgens wordt uw blaas langzaam gevuld met water. Tegelijkertijd wordt de druk in de blaas en de darm 

gemeten.  

 Geef goed aan wat u ervaart, bijvoorbeeld als u aandrang voelt om te plassen of andere veranderingen voelt in uw 

buik tijdens het vullen. De verpleegkundige zal dit ook navragen.  

 De verpleegkundige vraagt u om uit te plassen.  

 

De metingen worden geregistreerd door een computer. Als het onderzoek klaar is, worden alle materialen verwijderd.  

 

Duur onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten. 

 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek kan plassen branderig aanvoelen. Drink vooral de eerste uren extra, daardoor verdwijnt het 

branderige gevoel sneller. 

 

De uitslag 

U krijgt een afspraak voor het bespreken van de uitslag bij de uroloog. 

 

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts. 

 

Afspraak maken, annuleren of verzetten 

Wilt u een afspraak maken, annuleren of verzetten? Neem dan contact op met de Afspraakcentrale via telefoonnummer 

088 125 00 00. 
 

Urodynamisch onderzoek 
UDO 

Deze folder geeft u informatie over een urodynamisch onderzoek (UDO). Het is goed 
u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.  
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