Urologie/Radiologie

UDO Urodynamisch onderzoek
Wat is een UDO
Een UDO is een inwendig onderzoek van de blaas. Door middel van een katheter (dun slangetje)
wordt de druk in de blaas gemeten en met elektroden (plakkers) wordt de activiteit van de daarbij
behorende spieren gemeten. Een computer verwerkt daarna de meetresultaten. Dit onderzoek
vindt niet plaats in het Behandelcentrum W estland.
Doel van het onderzoek
Dit onderzoek heeft tot doel om vast te leggen hoe de blaas en de daarbij horende sluitspieren
functioneren. Bijvoorbeeld bij prostaatklachten of incontinentie (ongewild urineverlies).
Voorbereiding
Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Het onderzoek vindt poliklinisch
plaats.
Indien u DetrusItol, Emselex, Oxybutamine of Vesicare gebruikt, moet u 3 dagen vóór dit
onderzoek deze medicijnen niet meer innemen. Menstruatie is geen bezwaar om het onderzoek
door te laten gaan.
Het onderzoek
Het onderzoek begint altijd met een lege blaas. U wordt verzocht eerst goed uit te plassen. De
verpleegkundige wijst u een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken,
de kleding van het bovenlichaam houdt u aan.
Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel. Deze tafel heeft speciale steunen voor uw benen,
zodat u met uw knieën omhoog en uw benen uit elkaar ligt.Vervolgens wordt de penis of de
schede gereinigd met een desinfecteervloeistof.
De verpleegkundige brengt een katheter (dun slangetje) via de plasbuis in de blaas. Bij mannen
wordt eerst een gel gebruikt met een verdovende werking. Via deze katheter die hierna wordt
verwijderd, wordt het restant urine dat nog in de blaas aanwezig is, eruit gehaald.
Daarna wordt een speciale katheter ingebracht om de druk in de blaas en plasbuis te meten en de
blaas te vullen met water.
Tevens wordt een katheter bij de mannen in de endeldarm en bij de vrouwen in de schede
ingebracht om de druk in de buikholte te meten. Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk,
maar kan wel een onaangenaam gevoel geven.
De slangetjes worden op de huid vastgeplakt met behulp van pleisters, zodat deze op hun plaats
blijven. Op de billen rondom de anus worden enkele elektrodeplakkers bevestigd, waarmee de
activiteit van de bekkenbodemspieren gemeten wordt.
Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen moet u dit aangeven.

De blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen heeft en de plas
niet meer op kunt houden. Dan wordt het vullen gestopt en mag u uitplassen.
Tijdens het onderzoek wordt u meermalen verzocht om te hoesten of te persen. De afsluiting van
de blaas (functie van de sluitspier) wordt bepaald door de blaaskatheter langzaam uit de blaas
terug te trekken naar buiten toe. Daarna worden slangetjes en plakkers verwijderd en is het
onderzoek afgelopen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.
Naar huis
Na het onderzoek kunt u direct naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen
probleem.
Bijwerkingen
U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na
het plassen. Tevens kan een verhoogde plasdrang aanwezig zijn. Dit komt doordat de plasbuis
geïrriteerd is door de katheters.
In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis.
Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is
niet verontrustend. Het is raadzaam na het onderzoek extra te drinken.
Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of
indien u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.
Uitslag
Bij uw volgende polikliniekbezoek kan uw specialist u de uitslag meedelen.
Tot slot
Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen
aanleiding geven. Dit zal altijd door de uroloog aan u kenbaar worden gemaakt.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen
met poli urologie
Diaconessenhuis Voorburg (070) 340 13 69
Reinier de Graaf Gasthuis (015) 260 39 43.
Waar en wanneer
U wordt verwacht op:
…………………………dag, ……………….., om ……………uur.

 Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis, gebouw H
Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek urologie nr. 41.
Wilt u zich melden bij de balie.
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