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Uw specialist heeft een ‘flowmetrie-onderzoek’ met u afgesproken. Bij dit onderzoek wordt de 

kracht van de urinestraal tijdens het plassen gemeten. In deze folder leest u hier meer over.

Dit onderzoek vindt altijd plaats op afspraak. Er is voor u een afspraak gemaakt op: 
..................dag ................................................. om ................... uur.

Altijd eerst aanmelden
Iedereen die een afspraak heeft op locatie Alkmaar of Den Helder moet zich altijd eerst met 
zijn identiteitsbewijs aanmelden bij de aanmeldzuil. U vindt deze aanmeldzuil bij de ingangen. 
Vervolgens ziet u op het scherm wat u moet doen. Als uw gegevens kloppen, krijgt u een dagticket. 
Op uw dagticket staat de locatie van de afdeling waar u de afspraak heeft. Bij aankomst op 
deze afdeling meldt u zich met dit zelfde ticket aan bij de aanmeldzuil. U neemt plaats in de 
wachtkamer. De zorgverlener weet nu dat u op de afdeling bent.

Het verloop van het onderzoek
Bij dit onderzoek moet u in een trechter urineren. Het is belangrijk dat u een volle blaas heeft en 
goede aandrang voelt om te plassen.

De uitslag
De specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent om uw afspraak na te komen, wilt u dan 
zo snel mogelijk contact opnemen met de polikliniek urologie. Dan kunnen wij een andere patiënt 
helpen.

Uw vragen
Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw behandelaar of een medewerker van de 
polikliniek urologie. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur:
• locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 – 548 2600
• locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 - 69 6564
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