Werking van de urinewegen
Mobiel urodynamisch onderzoek
Inleiding

Dagelijkse bezigheden

In verband met uw plasproblemen heeft u samen met
uw behandelend uroloog besloten een ‘Mobiel
Urodynamisch Onderzoek’ (MUDO) te laten doen.

Het feit dat u niet in het ziekenhuis hoeft te blijven, is
een groot voordeel van deze onderzoeksmethode.
Het is belangrijk dat u gewoon de dingen doet die u
op een andere dag ook zou doen. Op die manier
ontstaat het beste inzicht in uw klachten.

Voor dit onderzoek verwachten wij u
dag
uur
op de Functieafdeling Urologie, op niveau 2 van het
academisch ziekenhuis Maastricht (azM).
Kunt u deze afspraak niet nakomen, geef dit dan zo
snel mogelijk aan ons door.
Het telefoonnummer is 043-3 87 74 00.
Het MUDO onderzoek
Op de afgesproken datum meldt u zich aan de balie bij
de Functieafdeling Urologie. Daar sluit een
verpleegkundige het apparaat bij u aan. Terwijl u op
een onderzoektafel ligt, brengt hij/zij twee dunne
slangetjes (katheters) in; één via het urinekanaal in de
blaas en één in de anus. De twee katheters worden
verbonden met het registratieapparaat en registreert
de activiteit van uw blaas en sluitspier
U kunt het registratieapparaat vrijwel onzichtbaar aan
een riem onder uw kleding dragen. Nadat het is
aangesloten, kunt u het ziekenhuis weer verlaten. Het
onderzoek is niet pijnlijk. De uitslag van het
onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.
Duur van het onderzoek

231183-0613

Hoe lang u het apparaat moet dragen is afhankelijk
van uw persoonlijke situatie. Meestal duurt het
onderzoek zes tot acht uur; soms wel vierentwintig
uur. Uw arts bespreekt met u hoelang het onderzoek
voor u duurt.
Als de afgesproken tijd voorbij is keert u terug naar
de Functieafdeling Urologie. Een verpleegkundige
helpt u met het verwijderen van de slangetjes en het
losmaken van het apparaat.

Praktische aanwijzingen
• In de periode dat u het apparaat draagt vragen wij
u een formulier in te vullen. Voor het resultaat van
het onderzoek is het belangrijk dat u het formulier
heel precies invult. Dit formulier krijgt u van de
verpleegkundige.
• In verband met het inbrengen van de twee
katheters, adviseren wij u vóór het onderzoek in
bad te gaan of een douche te nemen.
• Het is belangrijk dat u probeert uw ontlasting
gehad te hebben vóór het onderzoek begint. Dit is
namelijk niet mogelijk als het apparaat is
aangesloten. U kunt wel gewoon plassen.
• Het onderzoek kan niet plaatsvinden als u
menstrueert. Houdt u hiermee rekening bij het
maken van de afspraak. Als u op de afgesproken
datum toch menstrueert, laat dit dan zo snel
mogelijk weten aan de polikliniek Urologie.
• Het is noodzakelijk dat u ruimvallende kleding
draagt; bijvoorbeeld een wijde broek of een rok
met een blouse of trui. Tijdens het onderzoek kunt
u geen jurk of strakke broek dragen.
Patiëntenvereniging
www.allesoverurologie.nl

Contact
Het is mogelijk dat u na het lezen van deze informatie
nog vragen heeft. Aarzel niet om die te stellen. Uw
behandelend arts zal ze het graag beantwoorden.
Functieafdeling Urologie

043-387 57 74

Polikliniek Urologie

043-387 74 00

Bereikbaarheid
Bezoekadres
P. Debyelaan 25, wijk 29, Maastricht.
Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043-387 65 43
W: www.azm.nl

