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Urologie | Uroflowmetrie

Het meten van de kracht van de urinestraal
Inleiding
Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een uroflowmetrie nodig is om de ernst van uw klachten
vast te kunnen stellen.
Uroflow betekent urinestraal en metrie betekent meten.
Uroflowmetrie is een onderzoek waarbij de kracht van de urinestraal binnen een bepaalde tijd wordt gemeten.

Voorbereiding onderzoek
Voor het onderzoek is het belangrijk dat u met een volle blaas komt. Hiervoor mag u vanaf 1,5 uur vóór het
onderzoek niet meer urineren en dient u goed te drinken, minimaal een halve liter.

Verloop onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd op een speciaal voor dat doel ingericht toilet. Hier vraagt de assistente van
de uroloog u in één keer goed uit te plassen. Een meetapparaat registreert de kracht van de urinestraal.

Algemene informatie
De informatie in deze brochure is algemeen van aard en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek
met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Uw specialist zal dit altijd met u bespreken.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de
polikliniek. Eventueel kunt u ook vóór het onderzoek nog vragen stellen.

Onverwachts verhinderd?
Als u onverwachts verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig mogelijk door te geven
aan de polikliniek. Wij kunnen dan de voor u beschikbare tijd en ruimte voor anderen gebruiken.
U wordt voor dit onderzoek verwacht op de polikliniek urologie.
Wilt u er aan denken dat u voor het onderzoek een volle blaas moet hebben!

FINANCIËLE ASPECTEN
Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw
huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%0% voor u. U betaalt dus niets extra’s.
Ons privacyreglement vindt u op http://www.acibademimc.com/over-ons onder Privacy & klachten. Hier
vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten);
klachten en/of claims;
Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze
brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het
graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.
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