Flowmeting en echo residu bepaling
In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over de flowmeting en echo
residu bepaling. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden
door uw behandelend arts aan u verteld.
Doel van het onderzoek
Bij dit onderzoek wordt de kracht van de urinestraal
gemeten en wordt gekeken of na het uitplassen 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 ruim vóór het onderzoek voldoende te drinken en
daarna twee 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 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 aan meetapparatuur die de kracht van de
urinestraal en de hoeveelheid urine registreert.
Na het uitplassen kijkt de assistente met behulp van
een echoapparaat of er nog urine in de blaas is
achtergebleven.

De uitslag
De uroloog bespreekt de uitslag van het onderzoek
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.
Bijwerkingen
Van dit onderzoek ondervindt u geen bijwerkingen.
Tot slot
Inzien medische gegevens
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier
inzien. U kunt ook inloggen via onze website
www.spijkenissemc.nl.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw
eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of
uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt
vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.
Bereikbaarheid polikliniek Urologie
Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden
van een afspraak contact op met polikliniek Urologie.
De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van
08.00 uur tot 16.30 uur via 0181-65 83 89.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het
algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.
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