Drie onderzoeken van de blaas en
prostaat

Urinestraalmeting, blaasonderzoek en een prostaatecho.
Binnenkort vinden er bij u drie onderzoeken plaats aan de blaas en de
prostaat. In deze folder leest u om welke onderzoeken het gaat, hoe u zich
daarop kunt voorbereiden en wat deze onderzoeken inhouden. Het betreft
de onderzoeken:
 urinestraalmeting (flowmeting en echoresidu bepaling);
 blaasonderzoek (cystoscopie);
 prostaatecho;
Voorbereiding
 Het onderzoek kan alleen plaatsvinden als u een volle blaas heeft. We
adviseren u twee uur voor het onderzoek niet meer te plassen en zoveel te
drinken tot u een vol gevoel in de blaas heeft.
 U meldt zich in het ziekenhuis bij de polikliniek urologie. Als u aandrang heeft
om te plassen kunt u dit tegen de doktersassistente zeggen. Het onderzoek
zal dan zo snel mogelijk gebeuren.
 Bij menstruatie kunnen de onderzoeken gewoon doorgaan. Wilt u afmelden
dan tijdig doorgeven en een nieuwe afspraak maken.
 Vergeet uw verwijskaart niet!
Onderzoek 1: Urinestraalmeting (flowmeting en residubepaling)
Doel van het onderzoek
De straalkracht van de urine wordt gemeten en er wordt gekeken of er hierna nog
urine in de blaas achterblijft.
Het onderzoek
U gaat naar de onderzoekkamer waar u kunt urineren op een wc die op de
behandelkamer verbonden is met een computer die de kracht van de urinestraal
en de hoeveelheid urine registreert (een uroflowmeter). Het meetinstrument maakt
een grafiek van de kracht van uw urinestraal. Het patroon van deze grafiek geeft
informatie over mogelijke afwijkingen in uw blaas of urinebuis. Na het uitplassen
mag u op de behandeltafel plaats nemen waar de arts met een echoapparaat kijkt
of er nog urine is achtergebleven in de blaas. Vervolgens gaan we door met
onderzoek twee.
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Onderzoek 2: Blaasonderzoek (cystoscopie)
Doel van het onderzoek
Het onderzoek wordt gedaan om eventuele afwijkingen aan de plasbuis, blaas of
uiteinden van de urineleiders op te sporen, die uw klachten veroorzaken.
Het onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld
met glasvezels of een lenzensysteem, die aangesloten is op een lichtbron. Via
een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist door een kijker in de
plasbuis en de blaas kijken. Het onderzoek vindt plaats in de behandelkamer.
Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u uw onderkleding uitdoet. U gaat op
uw rug op de onderzoektafel liggen. Er wordt een flexibel rubber slangetje in de
plasbuis ingebracht.
De ervaring leert dat u het minste voelt als u zich zo goed mogelijk probeert te
ontspannen. De specialist brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis
in de blaas. Via een slangetje aan de cystoscoop verbonden met een zak
spoelvloeistof wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de
blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het
moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog
inspecteert de plasbuis en de blaas. Na circa 5 minuten is dit onderzoek
afgelopen.
Na het onderzoek
Door het onderzoek kunnen lichte irritaties in de plasbuis ontstaan. Daardoor
ervaart u een verhoogde aandrang om te urineren en kan dit wat pijnlijk zijn.
Soms zijn er problemen om uw urine op te houden. De urine kan lichtroze
gekleurd zijn en er kan een beetje bloed in zitten doordat er door het inbrengen
van het buisje een lichte beschadiging op kan treden.
Hierover hoeft u zich niet ongerust te maken. U kunt bij de verpleegkundige om
een inlegverbandje vragen.
Het is verstandig om na het onderzoek extra water te drinken. Hierdoor spoelt u
de blaas en plasbuis sneller schoon. Vervolgens gaan we door met onderzoek
drie.
Onderzoek 3: prostaatecho
De functie van de prostaat
De prostaat is een klier, ongeveer zo groot als een walnoot, die zich vlak onder de
blaas en rondom het eerste gedeelte van uw plasbuis bevindt. De prostaat heeft
een functie bij de productie van het zaadvocht. Vanaf ongeveer de leeftijd van 30
jaar neemt de prostaat langzaam in grootte toe. Normaliter is de prostaat
ongeveer 15 ml. groot; hij kan echter gedurende het leven groeien,
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waarbij volumes van 100 ml. of meer geen uitzondering zijn. Als de prostaat
vergroot is, kan de urineafvoer belemmerd worden. Hierdoor ontstaan klachten als
moeilijk en vaak plassen, veel aandrang voelen en toch een kleine hoeveelheid
urine produceren en incontinentie. Meestal gaat het om een goedaardige
vergroting. In een enkel geval kan in de prostaat een kwaadaardige ontsporing
ontstaan.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van informatie over de grootte en
structuur van de prostaat.
Het onderzoek
Middels een echografie wordt de prostaat met ultrageluidsgolven (dus onhoorbaar
en niet voelbaar) afgetast. Omdat de prostaat achter het schaambeen en vrij ver
naar achteren is gelegen, is het lastig om de voorkant van de prostaat goed
zichtbaar te maken. Daarom wordt de echografie via een dunne staaf vanuit de
endeldarm verricht. Eventuele verkalkingen in de prostaat vallen goed op en de
grootte van de prostaat kan zeer nauwkeurig worden opgemeten. De ervaring
leert dat u het minste voelt als u zich zo goed mogelijk probeert te ontspannen.
Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.
Complicaties
Na de onderzoeken treden zelden complicaties op. Mocht u echter na enkele uren
toenemende pijn, veel bloedverlies of hoge koorts krijgen, of helemaal niet kunnen
urineren, dan moet u direct contact opnemen met uw arts.
Uitslag
Na afloop van de onderzoeken bespreekt de uroloog meteen de uitslag met u.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op de poli urologie.
Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli urologie, te
bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.00-16.00 uur,  0187 60 71 90.
Buiten kantoortijden met de Spoed Eisende Hulp (SEH),
 0187 60 79 90.
Meer informatie over urologie vindt u op www.urolog.nl en op
www.allesoverurologie.nl
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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 onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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