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Volg ons op facebook   en twitter       

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Afspraak annuleren

Als u NIET op de afspraak aanwezig kan zijn, neem dan 
zo snel mogelijk contact op met de dienst. Zo kunnen wij 
andere patiënten helpen in uw plaats.

 
Contact

Meld u aan op de dienst urologie, route 141, 2de verdieping. 
Vergeet uw vragenlijst en de plaskalender niet.  
Meld het ons als u allergisch voor contraststof bent. 

• Secretariaat 03 821 46 98
• Urodynamica 03 821 33 42

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Urodynamisch onderzoek 
(UDO)

Informatiebrochure patiënten



Beste patiënt,

Binnenkort ondergaat 
u een urodynamisch 
onderzoek of ‘UDO’. 

Tijdens dit onderzoek gaan we na wat de oorzaak van 
uw plasklachten is. Met de resultaten kan de arts een 
behandeling voorstellen. 

In deze folder leest u meer over het verloop van het 
onderzoek. Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust.
 

Wat is een UDO?

Een urodynamisch onderzoek (UDO) wordt uitgevoerd bij 
patiënten die last hebben van:
• ongewild urineverlies
• niet of moeilijk kunnen plassen
• bedwateren
• neurologische aandoeningen
of gebeurt op specifieke indicatie. Tijdens het UDO 
bekijkt de arts de werking van de blaas en haar 
afsluitmechanismen. Als hij de oorzaak van de plasklachten 
vindt, kan hij een behandeling voorstellen.

Hoe bereidt u zich voor? 

Vul de vragenlijst en de plaskalender zo volledig mogelijk 
in. Dat is erg belangrijk. Uw arts krijgt zo een beeld van het 
plasgebeuren in uw dagelijks leven. Zo kan hij uw klachten 
en problemen goed onderzoeken. Er zijn geen speciale 
voorbereidingen nodig. U mag vooraf nog naar het toilet gaan.

Meld de volgende zaken zeker aan de arts voor het onderzoek:
• allergie voor contraststof
• vermoeden van een urineweginfectie
• zwangerschap
 

Hoe verloopt een UDO?

U ligt op de onderzoekstafel. De arts brengt via de 
plasbuis een dunne sonde in de blaas en vult ze met 
water en contraststof. Langs de anus brengt de arts een 
rectaal ballonnetje in om de druk in uw buik te meten. 
De onderzoekstafel wordt gekanteld zodat u rechtop op 
de toiletstoel komt te zitten. Terwijl u plast, verwerkt de 
computer de meetresultaten. 

Tijdens het onderzoek worden röntgen-foto’s (RX) 
genomen. Hierbij komt wat straling vrij. Na het onderzoek 
krijgt u een ontsmettingsmiddel om infectie door sondage 
tegen te gaan. 

Het onderzoek en alle voorbereidingen duren ongeveer  
45 minuten. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar de sondes 
in de plasbuis en de blaas kunnen wel vervelend zijn.
 
 
Wat gebeurt er nadien?

Na het onderzoek krijgt u uitleg van de arts. Uw huisarts of 
verwijzende arts ontvangen de resultaten per mail of per post.  
U kan meteen naar huis. Drink best veel water. U kunt 
enkele dagen last hebben van:
• een licht branderig gevoel bij het plassen 
• een matig versterkte plasdrang
• wat bloed in de urine
Dat komt omdat de plasbuis wat geïrriteerd is door de 
slangetjes. Contacteer uw arts als de klachten aanhouden.
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