FLOWMETING EN ECHO RESIDU
BEPALING
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over de flowmeting en echo residubepaling. Wij adviseren u deze informatie
zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of
wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u
worden meegedeeld.

Doel van het onderzoek
Bij dit onderzoek wordt de straalkracht
van de urine gemeten en wordt gekeken
of hierna nog urine in de blaas is achtergebleven. Op basis van het patroon van
de urinestraal kan vaak worden bepaald
waarom u plasklachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een goedaardige prostaatvergroting, een vernauwing van de plasbuis of een onvoldoende
ontspannen van de bekkenbodemspieren.
Voorbereiding
Voor het onderzoek is het van belang dat
u met een volle blaas naar het spreekuur
komt. Daarom vragen wij u vóór het
onderzoek voldoende te drinken en
daarna 2 à 3 uur niet meer te plassen.
Verder zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Het onderzoek vindt
poliklinisch plaats en het is niet nodig
om speciale voorbereidingen te treffen
voor vervoer naar huis.

Het onderzoek
Als u in het ziekenhuis aankomt meldt u
zich bij de assistente van de polikliniek
Urologie (route 92) of de Behandelpolikliniek (route 99) en geeft u door dat u
voor een flowmeting komt. Het onderzoek
kan direct plaatsvinden.
In de onderzoekkamer plast u in een
trechtertje, dat verbonden is met meetapparatuur die de kracht van de
urinestraal en de hoeveelheid urine
registreert. Voor vrouwen of mensen die
niet staande kunnen plassen, wordt een
bril over de trechter geplaatst.
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Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebben, stelt u die
dan gerust aan uw behandelend arts of
de assistente van de polikliniek Urologie.

Na het uitplassen kijkt de uroloog met
behulp van een echoapparaat of er nog
urine in de blaas is achtergebleven.

Voor meer informatie over de afdeling
Urologie van het Spijkenisse Medisch
Centrum en over urologische onderzoeken en behandelingen verwijzen wij u
naar www.spijkenissemc.nl > specialisme
Urologie.
Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.

De uitslag
De uroloog bespreekt de uitslag van het
onderzoek en de computeruitdraai direct
met u.
Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek kunt u
meteen naar huis of volgt nog ander
onderzoek. Gebruik van eigen auto of
openbaar vervoer is geen enkel
probleem.

Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.

Bijwerkingen
Van dit onderzoek ondervindt u geen
bijwerkingen.

Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.

Wat te doen in geval van ziekte of
verhindering
Mocht u onverhoopt door ziekte of om
andere redenen verhinderd zijn uw
afspraak na te komen, neemt u dan zo
snel mogelijk contact op met de medewerkers van de polikliniek Urologie. Zij
zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.30
uur bereikbaar op telefoonnummer
(0181) 65 83 89.
Dit is belangrijk omdat in uw plaats een
andere patiënt kan worden behandeld. U
kunt dan natuurlijk ook direct een nieuwe
afspraak maken voor uzelf!
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