Routefolder LUTS spreekuur
(Lowery Urinary Tractus Syndrom)
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Dit is een voorlichtingsfolder om uw bezoek bij de uroloog zo goed
mogelijk te laten verlopen.
U wordt 30 minuten voor de afgesproken tijd op de polikliniek
Urologie verwacht.
Uw afspraak bij de uroloog is op
.....................dag, ..............................................., om .................. uur.
Wij verzoeken u om de volgende 4 punten aandachtig te lezen en
stapsgewijs uit te voeren.
Verwijsbrief huisarts
Wij verzoeken u de verwijsbrief bij het bezoek aan de uroloog mee
te nemen.
Mictielijst
U krijgt een mictielijst die u gedurende 1 dag dient in te vullen.
Het is de bedoeling dat alles wat u drinkt en urineert gemeten en
genoteerd wordt. Wij verzoeken u deze ingevulde lijst bij het bezoek
aan de uroloog mee te nemen.
Formulier IPSS-score (Internationale prostaatsymptoomscore)
Dit formulier vult u vooraf in en neemt u mee naar de afspraak.
Vooronderzoeken flowmetrie en echo residu.
Wij verzoeken u het onderstaande zorgvuldig te lezen.
Een urologie verpleegkundige zal de vooronderzoeken verrichten op
de polikliniek Urologie.
U bent via uw huisarts doorverwezen naar de uroloog en u heeft in
opdracht van uw huisarts al een aantal onderzoeken ondergaan.
Er is bloed bij u geprikt om het prostaathormoon ‘PSA’ te bepalen en
u heeft urine ingeleverd.
Tijdens uw afspraak bij de uroloog wordt er, naast het gesprek waar
alle uitslagen worden besproken, nog een tweetal onderzoeken
uitgevoerd. Dit zijn een flowmetrie en een echo residu.
In deze folder vindt u de uitleg van beide onderzoeken en wat er van
u verwacht wordt om de onderzoeken goed te laten verlopen.
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Flowmetrie
Bij dit onderzoek moet u in de trechter urineren. Onder de trechter
staat een bakje met een drukmeet kop van de computer. Deze
computer kan dan bepaalde berekeningen maken die de uroloog wil
weten.
Het is de bedoeling dat u met een volle blaas in het ziekenhuis komt,
anders kan het gehele onderzoek niet doorgaan.
Echo residu
Nadat u voor flowmetrie bent geweest wordt u door een
verpleegkundige meegenomen.
Om het residu in de blaas te kunnen meten, wordt er gebruik
gemaakt van een zender/ontvangertje die over het te onderzoeken
gebied wordt bewogen.
Hiermee worden geluidsgolven uitgezonden en de
echo(terugkaatsing) hiervan weer opgevangen.
De echo’s worden omgezet in lichtpuntjes, die dan op een monitor
zichtbaar worden.
Deze vormen een afbeelding van de organen en weefsels in uw
lichaam.
De huid van het te onderzoeken gebied wordt ingesmeerd met een
niet vette gelei om te voorkomen dat er lucht tussen het
zender/ontvangertje en de huid komt.
Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.
De uitslag
De uroloog deelt de uitslagen direct aan u mee.
Vragen
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u op
werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie tussen
08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur via telefoonnummer
(0223) 69 65 64.
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Deze folder is een uitgave van het Gemini Ziekenhuis
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