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Mevrouw, mijnheer

Jouw uroloog (arts gespecialiseerd in ziekten aan nieren en urinewegen) 
heeft bij jou een “urodynamisch onderzoek” (= UDO) gepland. 

De bedoeling van deze brochure is om je meer achtergrondinformatie te 
geven bij dit onderzoek en ook om een aantal praktische aspecten te verdui-
delijken.

Heb je na het lezen van de brochure toch nog bijkomende vragen, aarzel dan 
niet om hierover te spreken met je huisarts, je uroloog of met de urologisch 
verpleegkundige.
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1 Waarom is het onderzoek aangewezen?

Het UDO wordt uitgevoerd om de onderliggende oorzaak van jouw plaspro-
blemen te achterhalen. Dit onderzoek is vooral nuttig bij: 
• klachten van moeilijk wateren, 
• frequent en dringend wateren en 
• bij terugkerende urineweginfecties. 

Daarnaast kan dit onderzoek ook noodzakelijk zijn wanneer je een aan-
doening hebt van het zenuwstelsel of wanneer een ingreep aan de blaas of 
plasbuis wordt gepland.

2 Wat wordt bij dit onderzoek onderzocht?

Bij het UDO wordt een dun slangetje via de plasbuis tot in de blaas gebracht. 
Op het einde van dit slangetje zit een hele kleine drukmeter. Een tweede 
drukmetertje wordt via de anus ingebracht tot in de endeldarm. Via een 
pleister naast de anus kan ook de elektrische werking van de sluitspier 
worden gemeten. 

 
1   Blaas
2   Baarmoeder
3   Endeldarm
4   Plasbuis 

Tijdens het onderzoek zorgt een computer ervoor dat de blaas via datzelfde 
slangetje langzaam wordt gevuld met een steriele (= kiemvrije) vloeistof. Als 
de blaas volledig is gevuld, zal je gevraagd worden om in een speciale trech-
ter met een debietmeter te plassen. Dankzij de verschillende drukmetertjes, 
het meten van de sluitspieractiviteit en het meten van de plassnelheid, wordt 
via de computer een zeer volledig beeld bekomen van de werking van de 
urinewegen. 
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Op deze manier kan de precieze oorzaak van jouw probleem worden achter-
haald en kunnen eventueel verdoken stoornissen in de werking van blaas en 
sluitspier worden ontdekt.

1   Blaas
2   Plasbuis
3   Prostaat
4   Endeldarm

3 Hoe verloopt het onderzoek?

Er is geen speciale voorbereiding nodig. Je hoeft voor het UDO niet nuchter 
te zijn. 
Op het afgesproken uur ga je via de kiosk naar de infobalie in het atrium 
waar je een polsbandje en etiketten ontvangt. Nadien word je doorverwezen 
naar de 1e verdieping wachtzaal A1.03.
Het onderzoek wordt daar uitgevoerd door de urologisch verpleegkundige, 
samen met de uroloog. Dit is niet altijd dezelfde arts die je voor het onder-
zoek heeft verwezen. 
Eerst zal je worden gevraagd om, indien mogelijk, op het toilet te wateren 
en zo de blaas te ledigen. De urologisch verpleegkundige zal je vragen om 
de kleding van het onderlichaam uit te trekken en om op de onderzoekstafel 
plaats te nemen. 

De benen worden een beetje opgetrokken, gespreid en in beensteunen ge-
plaatst. Hierna wordt het plasgaatje ontsmet en zal er een sonde geplaatst 
worden om na gaan of de blaas volledig leeg is, nadien wordt het plasgaatje 
opnieuw ontsmet en wordt het fijne slangetje met behulp van een glijmiddel 
in de plasbuis ingebracht. Een gelijkaardig slangetje wordt langs de anus 
ingebracht. Naast de anus worden twee electroden gekleefd en op het bo-
venbeen een derde electrode om de activiteit van de bekkenbodemspieren te 
meten. Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk maar wordt meestal 
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wel als een beetje onaangenaam ervaren. 

Vervolgens wordt de computer gestart en wordt de blaas langzaam gevuld 
en zal er gevraagd worden om te hoesten op aangeven van de verpleegkun-
dige tot op het ogenblik dat je zelf aangeeft dat de blaas vol is en plasdrang 
optreedt. Meestal duurt dit enkele minuten. Bij volle blaas zal je arts meest-
al een kort lichamelijk onderzoek uitvoeren met enkele testen om urinever-
lies (en eventuele blaasverzakkingen bij vrouwelijke patiënten) op te sporen.
Nadien moet je wateren in een speciaal opvangsysteem, waarbij de stroom-
snelheid en het gewaterde volume worden bepaald. Tenslotte worden de 
slangetjes voorzichtig verwijderd en kan je je wassen en opnieuw aankleden.  

Tenslotte zal de uroloog met jou de resultaten van het onderzoek bespreken 
en eventueel een behandeling voorstellen of een latere raadpleging bij jouw 
eigen uroloog of huisarts vastleggen. 

Het volledige onderzoek duurt zo’n 45 minuten. 
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4 Waarop moet je letten na het onderzoek?

Na het onderzoek kan je onmiddellijk naar huis. Je kan zonder probleem 
zelf autorijden. Een UDO veroorzaakt geen ernstige verwikkelingen. De dag 
van het onderzoek en soms ook nog enkele dagen daarna kan je een beetje 
irritatie of branderigheid in de plasbuis ervaren. Soms treedt ook een beetje 
bloedverlies op. Dit is een normaal gevolg van het onderzoek en is volledig 
ongevaarlijk. 

Het is aan te raden om de dag van het onderzoek voldoende te drinken (min-
stens 1,5 liter) en regelmatig te wateren. Indien de klachten of het moeilijk 
plassen echter sterk zouden toenemen of indien je koorts (meer dan 38 °C) 
zou ontwikkelen, neem je best contact op met de huisarts of de uroloog.

5 Tot slot

Deze brochure is enkel bedoeld als algemene leidraad. Uiteraard zal de uit-
voering van het onderzoek aangepast worden aan jouw specifiek probleem. 
Heb je na het lezen van de brochure toch nog vragen in verband met het 
UDO, dan kan je hiermee steeds terecht bij de urologisch verpleegkundige of 
uw uroloog.

Secretariaat dienst Urologie
AZ Maria Middelares
Tel.: 09 246 79 00

Dr. Ameye F.
Dr. Dekuyper P.

Dr. Huybrechts S.

Dr. Van Baelen A.

Dr. Waterloos M.
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6 Wegbeschrijving

Maria Middelares
• via de autosnelweg E40 afrit 14: 

Richting “R4” nemen en de wegwijzers “Maria Middelares” volgen: rij 
door de centrale laan van de Expo-parking en sla vóór de rotonde   
rechtsaf. Volg de pijl Maria Middelares en rij langsheen de Ringvaart tot  
je het ziekenhuis aan de rechterkant van de weg ziet.

• met de trein: halte Gent, St. Pietersstation: 
in aansluiting een stadsbus of tram nemen.

• met de bus of tram: 
stadsbussen nr. 76, 77 en 78 
tram nr. 1 
afstappen aan de halte “Maalte”.

Medisch Centrum Maria Middelares
• via de autosnelweg E17 afrit 10 (Gentbrugge): steek de Brusselsesteen-

weg over en neem richting Gent. Aan de 1e verkeerslichten de wegwij-
zers volgen “AZ Maria Middelares, campus Sint-Jozef”.

• met de trein: lijn Gent St.-Pieters - Eeklo, halte Gentbrugge.
• met de bus of tram:  

stadsbus nr. 9 en 90 tot Meersendries, overstappen op bus nr. 3. 
stadsbus nr. 3, halte Prof. Vanderlindenstraat. 
tram nr. 21 en 22: halte Ankerslaan.
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Notities
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