
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

Urologische onderzoeken 
 

Inleiding 

Uw arts heeft voor u een urologisch onderzoek aangevraagd. In deze folder vindt u informatie 

over de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. Mocht u na het lezen van deze 

informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw arts. 

 

Voorbereiding 

Deze onderzoeken vergen thuis geen voorbereiding. U wordt met een volle blaas verwacht! 

Als u twee uur voor het onderzoek uitplast en daarna niet meer, heeft u voldoende blaasvulling. 

 

Straalmeting 

Bij straalmeting wordt de kracht, het patroon en het volume van de urinestraal gemeten. U moet 

een goed gevulde blaas hebben. Terwijl u in de trechter van een speciaal apparaat plast, 

worden de gegevens genoteerd. Duur van het onderzoek: 2 minuten. 

 

Echografie 

Echografie is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven, organen in beeld gebracht 

kunnen worden. U gaat met ontblote onderbuik op de onderzoekstafel liggen. Er wordt een 

waterige gelei op de huid en de tastkop van het apparaat aangebracht. Dit voelt koud aan. Door 

middel van de tastkop worden geluidsgolven het lichaam ingezonden. Deze geluidsgolven 

worden door de organen teruggekaatst. De teruggekaatste golven worden doorgestuurd naar 

een computer en omgezet in beelden. Op deze manier kunnen blaas en nieren zichtbaar worden 

gemaakt. Een echografie is ongevaarlijk, eenvoudig en pijnloos.  

Duur van het onderzoek: 5 minuten. 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek urologie. De polikliniek urologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 

16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346.28.60. Hoe u bij de polikliniek urologie komt, kunt u 

terugvinden op het bewegwijzeringsbord in de centrale hal. 

 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  
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