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Onze aanpak

· U of uw patiënt maakt telefonisch een 

poliklinische afspraak op het nummer  

03 821 33 68

· De patiënt ontvangt een infomapje over 

het onderzoek, inclusief een gestructureer-

de vragenlijst en een mictiedagboek.

· Tijdens het FO-6 bespreekt het behande-

lend team de vragenlijst en het mictie-

dagboek. Op basis hiervan stelt het team 

een onderzoeksplan op.

· Het FO-6 – team bezorgt u na afloop via de 

patiënt een volledige schriftelijke beschrij-

ving van de testresultaten. 

 Indien u dit wenst, kunt u deze resultaten 

ook elektronisch via MediBridge ontvangen. 

Op aanvraag bezorgt het team u ook de 

urodynamische curves.

Nog vragen?

U kunt ons steeds contacteren op het nummer 

03 821 33 68 of 03 821 30 47 en vragen naar 

FO6.

Ons faxnummer is 03 821 44 79 en een e-mail 

versturen kan naar Nancy.neegers@uza.be.



FO-6 staat voor Functioneel Onderzoek-6.  

Het is een set van tests die de volledige functie 

van de lagere urinewegen in kaart brengt.

FO-6 in een notendop

· Snel

 Een FO-6 – onderzoek duurt gemiddeld één 

uur.  De uitslag volgt meestal onmiddellijk.

· Volledig

 Een FO-6 garandeert de meest volledige 

diagnostiek van functiestoornissen van de 

lagere urinewegen.

· Diagnostisch

 FO-6 is zuiver diagnostisch. Het opstellen en 

uitvoeren van een behandelingsplan blijft 

uw opdracht.

· Patiëntvriendelijk

 Elke FO-6 is op maat van de induviduele 

patiënt. Tijdens de tests staat een gespecia- 

liseerd team garant voor een patiëntvriende- 

lijke aanpak.

· Budgetvriendelijk

 Bundeling van de tests betekent een lagere 

kost voor de ziekteverzekering.

Het FO-6 pakket

· een uitgebreide anamnese, inclusief gestruc-

tureerde vragenlijst

· een mictiedagboek

· een klinisch onderzoek, inclusief klinisch-

neurologische tests en een evaluatie van de 

bekkenbodem

· één of meerdere uroflowmetrieën

· een video-urodynamisch onderzoek

Indien nodig maken ook verdere tests deel uit 

van het pakket, zoals

· beeldvorming

· endoscopie

· een elektrodiagnostische evaluatie van de 

bezenuwing van de lagere urinewegen en 

de bekkenbodem

· ijswater- en bethanecholtest

Uw voordeel

· U krijgt op korte tijd een uitgebreide 

evidence-based diagnose van de functie 

van de lagere urinewegen van uw patiënt.

· Met deze diagnose kunt u makkelijker 

beslissen welke behandeling u moet  

starten.


