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LES 1: DE PROSTAAT
1. DE PROSTAAT
1.1.

ANATOMIE EN FUNCTIE (EXAMENVRAAG)

De prostaat is afgeleid van het Griekse woord prostetes = beschermer of wachter. In het Nederlands heeft dit de
voorstaanderklier. De normale prostaat weegt ongeveer 15 gram en heeft de grootte van vorm van een kastanje
•

De grootte hangt af van de leeftijd. Ze kunnen heel groot worden en met of zonder klachten. Sommige
mannen groeit het forst en kan het klachten geven

De prostaat groeit vanaf de puberteit onder invloed van DHT
1.1.1. ANATOMIE
De prostaat is gelegen tussen blaashals (boven), zaadblaasjes (voor/onder) en bekkenbodem
(onder), schaambeen (voor) en rectum (achter). Problemen met prostaat kan zorgen voor
klachten ter hoogte van de schaamstreek. De prostaat wordt geperforeerd door: urethra en
ejaculatoire kanalen.
ZONALE ANATOMIE VAN DE PROSTAAT
Anatomisch bestaat de prostaat uit verschillende delen: de centrale zone (CZ), de
transitiezone (TZ) en de perifere zone (PZ) (en het anterieur fibromusculair stroma).
•

•

In de transitiezone (in het geel) ligt een driehoekje. Dit is de urethra. De
transitiezone ligt als een ring om de plasbuis heen. Als de transistiezone dikker
wordt, dan wordt de plasbuis dichtgeknepen. Deze groeit onder invloed van de leeftijd
De perifere zonde (paars) ligt aan de achterkant van de prostaat (paars), die groeit weinig onder invloed
van leeftijd, maar maakt deel uit van het kapsel van de prostaat. Hier kan prostaatkanker veroorzaken.

Er zijn 4 zones in de prostaat maar 2 zijn er klinisch belangrijk namelijk de transitiezone en de perifere zone

1.1.2. FUNCTIE VAN DE PROSTAAT: HET EJACULAAT
De functie van de prostaat ligt vooral in de vruchtbaarheid en minder in de seksualiteit.
Desalniettemin is een normale prostaat een voorwaarde voor een normale seksualiteitsbeleving, en kunnen
verschillende ziekten van de prostaat (en hun behandeling) lijden tot een gestoorde beleving van de seksualiteit.
Het ejaculaat loopt door de prostaat.
Het wegnemen van de prostaat zorgt ervoor dat de man geen ejaculatie meer. Als je iets te breed wegneemt (vb.
kanker) dan kan je ook erectiestoornissen hebben, aangezien de zenuwen worden aangetast.
De prostaat is een verzameling van allemaal kleine klierbuisjes die het prostaatvocht aanmaken. Het
prostaatvocht is essentieel voor de overleving van de spermacellen in het ejaculaat. Rond deze klierbuisjes zitten
gladde spieren (kunnen we niet zelf controleren) die samentrekken bij de emissie van semen in de urethra. Een
orgasme gaat gepaard met een ejaculatie. Een orgasme bestaat uit twee dingen: emissie (zaadvocht samen met
zaadcellen in plasbuis) en expulsie (uitduwen van het ejaculaat).
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De prostaat levert 30% van het ejaculaat, de zaadcellen 1-3% en de zaadblaasjes 66%. De prostaat zorgt voor
•
•
•

•

Antibacteriële werking (zink)
Voedingsstoffen
Enzymes (PSA: anticoagulants)
o PSA is prostaat specifiek antigen: het is een stof in de enkel in de prostaat gemaakt wordt. Kan
gemeten worden in het bloed die aangeeft of er iets mis is met de prostaat. Als het hoog is, is
er een indicatie naar een disfunctie van de prostaat (ontsteking of kanker)
o Zorgt dat het vloeibaar blijft, zodat het gemakkelijk door de baarmoeder kan gaan
Spermine (geur, functie?)

De zaadblaasjes zorgen voor:
•
•

Fructose: “brandstof”
o Suikers: nodig voor zwembeweging
Basische PH: beschermen tegen de zure omgeving in de vagina
o De omgeving rond de vagina is zuur, de base gaat het zuur neutraliseren om zich te beschermen
tegen de zure omgeving.

IS DE PROSTAAT EEN EXCLUSIEF MANNELIJK ORGAAN?
Bij de vrouw zijn er ook kliertjes ronde plasbuis. Hier wordt ook PSA in gemaakt, dit zijn de kliertjes van Skene of
de vrouwelijke prostaat. De kliertjes liggen naast de plasbuis en hebben hun opening juist naast de urethraopening. Vrouwelijk ejaculaat is kleinere melkachtige substantie, squirting is iets anders.
•

1672 Reinier De Graaff

Een verzameling functionele klieren en kanalen rond de vrouwelijke urethra - de functie van de prostaat is om
een hypofysereus sap te genereren dat vrouwen libidineuzer maakt.
•

1880 Alexander Skene

Beschreef de vrouwelijke prostaat als twee para-urethrale kanalen die openen aan de zijkanten van de urethrale
opening.
•

1952 Ernest Gräfenberg

Ik ben geneigd te geloven dat ‘urine’ waarvan wordt gezegd dat het wordt uitgestoten tijdens vrouwelijk
orgasme, geen urine is, maar alleen secreties van de intra-urethrale klieren die gecorreleerd zijn met de
erotogene zone langs de urethra in de voorste vaginale wand. (= g-spot)
1.1.3. SLUITSPIERFUNCTIE
De prostaat heeft ook een belangrijk effect op de sluitspierfunctie. Bij het weghalen van de prostaat kan er
incontinentie ontstaat en de sluitspierfunctie dysfunctioneel zijn. De
sluitspier heeft betrekking op de blaashals en de
bekkenbodemspieren. We onderscheiden een vullingsfase en de
legingsfase.
•

•

Vullingsfase blaas (rust)
o De blaashals bestaat uit gladde spieren, tijdens de
vullingsfase staat de blaashals gesloten.
▪ De blaashals is de overgang tussen de
blaas en de urethra (urinebuis)
o De sfincter is dicht
Mictie: het legen van de blaas
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o
o

Blaashals ontvangt een signaal van de hersenen en gaat open staan. Dit proces kan
tegengehouden worden door de bekkenbodemspieren (gestreepte spieren) op te spannen.
Sfincter open

Het parasympatisch en het sympathisch zenuwstelsel zijn belangrijk tijdens de vullingsfase. Het parasympatisch
zenuwstelsel is belangrijk voor de legingsfase.
De sluitspier heeft ook een belangrijke functie voor de ejaculatie. Wanneer een man
ejaculeert is het belangrijk dat de blaas gesloten wordt.
•

Ejaculatie: gecontroleerd door sympathisch zenuwstelsel.
o Blaashals is dicht (internal sfincter)
o Sfincter open (external sfincter)

Het ejaculaat kiest de kortste weg naar buiten. De bekkenbodemspieren ontspannen
zich zodat de ejaculatie makkelijker verloopt.
•

Het parasympatisch systeem is bij een erectie actief. Als de man gaat
klaarkomen, wordt er overgeschakeld op het sympathisch zenuwstelsel. Dit
is belangrijk want het geldt voor veel zaken.

2. PROSTAATPATHOLOGIE
2.1.

BENIGNE PROSTAATHYPERPLASIE

Benigne prostaathyperplasie oftewel goedaardige prostaatvergroting. Dit ontstaat door een levenslange aanwas
van de transitiezone (rond urethra) onder de invloed van DHT (dihydrotestosterone). Het
is dus leeftijdsgebonden.
Transitiezone groeit en drukt op de intraprostatische urethra. Er is dan sprake van een
obstructie, ook wel BOO (bladder outlet obstruction) genoemd. Hierbij wordt de uitgang
van de blaas dichtgedrukt, waardoor deze dus niet meer geledigd kan worden. Er is een
relatie tussen klachten en grote van de prostaat.

In het mannelijk lichaam is er testosteron aanwezig dat in de weefsels wordt omgezet naar DHT. Ter hoogte van
de prostaat zijn er epitheliale en stromale cellen die DHT opnemen. De epitheelcellen zijn klierbuisjes zelf die
vocht produceren. Stromale cellen zijn de gladde spieren en het bindweefsel ertussen in. Dit dient als een
groeifactor, deze gaat genen overschrijven en de prostaat gaat groeien. Hoe meet DHT, hoe meer de prostaat
gaat groeien. DHT speelt dus een belangrijke rol in de groei van prostaatweefsel.
Niet elke man die een prostaatvergroting heeft, hebben geen klachten (LUTS)
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SECUNDAIR AAN BLADDER OUTLET OBSTRUCTION:
De blaasspier wordt dikker om meer druk te kunnen ontwikkelen, de blaas wordt overactief of over prikkelbaar.
Dit zorgt voor ongecoördineerde samentrekkingen. Ook als de blaas niet volledig gevuld is, gaat deze
samentrekken. Deze mannen gaan dan ook de prikkel krijgen om te gaan plassen.
•

•
•

Er moet meer kracht ontwikkeld worden om die obstructie te kunnen overwinnen om blaas leeg te
krijgen of aan een redelijke straal te kunnen plassen
o Het dikker worden gaat gepaard met het vormen van spierkabels in de blaas. Die zijn krachtig
maar kunnen niet efficiënt samentrekken. Hiertussen wordt de blaas dun. Resultaat: de blaas
trekt niet meer goed samen.
o Blaas wordt “overactief” of “over prikkelbaar” (ongecoördineerde samentrekkingen)
▪ Ook al is die blaas niet volledig gevuld, gaat die samentrekken. Die mannen gaan de
prikkel krijgen om te gaan plassen
Blaas ontwikkelt trabekels, divertikels en een ongecoördineerde drukverhoging: decompensatie.
Blaas kan niet meer leeg geplast worden.

BEHANDELING
Als goedaardige prostaatvergroting niet behandeld wordt is er risico op acute en chronische urineretentie.
Urineretentie is de ophoping van urine in de blaas. Er is ook risico op chronische retentie met aantasting van de
hogere urinewegen (hydro-ureteronefrose)
•

•

Risico op acute en chronische urineretentie:
o Als de blaas niet meer leeg geplast kan worden, gaat de urine terug naar de nieren. Een blaas
scheurt niet gemakkelijk. Als de druk te hoog is, begint de urine er eruit te lopen (overloop of
druppel incontinentie)
o De nieren gaan tegen forse druk moeten werken en uiteindelijk gaat de werking minder
worden (=nierinsufficiëntie)
Risico op chronische retentie met aantasting van de hogere urinewegen (hydro-ureteronefrose)

2.1.1. SYMPTOMEN
Bij benigne prostaathypertrofie heeft de man last van mictieklachten of plasklachten, zoals:
•
•
•
•

De behoefte om meteen te urineren wanneer de drang opkomt.
Moeite met het starten met urineren.
De behoefte om vaak te urineren, vooral ’s nachts.
Vermindering in de kracht en snelheid van de straal.

De mictieklachten worden geclassificeerd door middel van LUTS: lower urinary tract symptoms. Er kunnen
klachten zijn bij lediging (obstructieve klachten) bij vulling (irritatieve klachten) en post-mictieklachten en
urineverlies.
SYMPTOMEN BIJ OBSTRUCTIEVE KLACHTEN
Door obstructieve van de blaasuitgang kan er een lager debiet bereikt worden: de straal wordt. Zwak, mannen
komen moeilijk op gang. Ze staan langer voor het toilet, moeten gaan zitten om niet op hun schoenen te
druppelen.
De blaasfunctie wordt secundair minder (lagere druk ontwikkeling) waardoor mannen met hun buikspieren gaan
bijdrukken om de blaas toch snel te kunnen ledigen.
• Hesitatie: moeizame mictie
• Mictie-onderbreking: onderbroken urinestroom
• Slechte straal: verminderde straalkracht
• Persmictie: Valsalva (bij persen met de buik)
• Residugevoel: het gevoel dat de blaas nog vol zit.
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SYMPTOMEN BIJ IRRITATIEVE KLACHTEN
Door obstructieve van de blaasuitgang moet de blaas een dikker spierwand ontwikkelen om een hogere druk te
kunnen ontwikkelen. Deze spieren zijn echter weinig efficiënt en de wand tussen de spieren wordt steeds dunner.
De blaas begint spontane contracties te vertonen, wordt prikkelbaarder. De wand wordt minder elastisch
waardoor de functionele capaciteit afneemt, de blaasinhoud wordt kleiner.
•

Nycturie: nachtelijk ontwaken om te plassen

Bij nycturie staat een man meer dan een keer per nacht op om te gaan plassen. Nycturie heeft verschillende
oorzaken:
o
o
o

•

Kleine blaascapaciteit of overactieve blaas
Verhoogde urineproductie ’s nachts (cardiaal, renaal): nocturne polyurie
Kan gedifferentieerd worden door mictiedagboek: urineproductie nachtelijk meer dan 33% van
24hrs volume.
Pollakisurie: kleine volumes plassen

Hierbij gaat de man meer dan 8 maal per 24h kortstondig naar het toilet. Hierbij moet men aandacht hebben
voor

•
•

o Uitlokkende factoren bv. diuretica
o Vochtinname
o Preventieve micties om incontinentie te voorkomen?
o Polyurie bv. diabetes, polydipsie
Frequency: veelvuldig gaan plassen
Urgency: overdreven plasdrang die uitgelokt worden

Deze mannen gaan vaak preventief plassen zodat de blaas zeker leeg is. Ze passen hun leven daarop aan. Bij
urgency moet je aandacht hebben voor
o

o

Uitlokkende factoren
▪ Koude: als het koud is buiten ga je meer hevige plasdrang hebben
▪ Stromend water
▪ Alcohol en koffie
Onvoorspelbaarheid beïnvloed de levenskwaliteit: voorbeeld met volle blaas thuiskomen, krijg
je heel hevige plasdrang.

SYMPTOMEN BIJ POST-MICTIEKLACHTEN EN URINEVERLIES
• Overloopincontinentie: continu druppelend urineverlies omdat de blaas zo vol is dat ze niet meer kan
samentrekken en de urine eigenlijk altijd wegloopt. Symptoom van urineretentie.
• Urge-incontinentie: urineverlies bij zeer uitgesproken plasdrang (urge)
• Nadruppelen: niet strictu sensu een symptoom van prostaatproblematiek – eerder leeftijdsgebonden.
Door verzwakking van de bekkenbodem wordt de urethra
niet meer volledig leeggedrukt waardoor urine uit de
meatus blijft druppelen
Het klachtenpatroon is zeer variabel. De sequenties die
plaatsvinden is variabel. Bij de ene man staan de obstructieve of de
irritatieve op de voorgrond. Een groot deel gaat een vergroting van
de prostaat hebben, maar niet iedereen heeft klachten (oranje).
Een deel gaat ook meetbare vergroting hebben (rood). Een deel
gaat er ook last van hebben (bordeaux)
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2.1.2. DIAGNOSTIEK
Deze klachten kunnen in kaart gebracht worden door middel van de IPPS, plasdagboek en straalkracht.
IPPS
Het omvat de obstructieve en irritatieve LUTS en QoL. IPPS is een gestandaardiseerde vragenlijst voor mensen
met prostaatklachten. Het kan helpen een inschatting te maken van de ernst en om een evolutie van symptomen
bij te houden voor en/of na de behandeling.
PLASDAGBOEK
Het plasdagboek gaat een inschatting maken van de blaascapaciteit. Hierbij moeten mannen opschrijven wat ze
drinken (koffie, thee, laat ’s avonds). Dan moeten ze een paar dagen in een maatbeker plassen en opschrijven
hoeveel ze plassen.
METEN EN BEVRAGEN VAN DE STRAALKRACHT
Door de straalkracht te meten, kan ook de uroflowmetrie bevraagd worden. Hierbij wordt er aan de patiënt
gevraagd om in een trechtertje te plassen. Dit meet of weegt het aantal
ml dat er per seconde in de trechter terecht komt.
•

•

•

Een normale gezonde man (groen) ontwikkelt redelijk snel zijn
pieksnelheid, gaat op kortere tijd zijn blaas ledigen omdat alles
goed kan passeren, er is geen weerstand.
De plateaucurve heeft een prostaatvergroting, er is een
obstructie. Hier zit er een limiet op waardoor er een afvlakking
is van de snelheid en duurt het langer om de blaas leeg te
krijgen.
De zaagtand is een voorbeeld van persmictie.

RECTAAL TOUCHER
De diagnose van benigne prostaathypertrofie kan gesteld worden door middel van een rectaal toucher. Via het
rectum wordt met de vinger de grootte van de prostaat gevoeld.
•
•
•
•

Voelen van bekkenbodemtonus (spastische bekkenbodem of moeilijk kunnen ontspannen)
Pijn
Prostaatvolume inschatten
Consistentie of verhardingen voelen

ECHOGRAFIE
Er wordt een echografie gemaakt van:
•
•

De prostaat (transrectaal; volume-inschatting)
De blaas (abdominaal; residu urine).

Een echografie laat toe om een bepaalde inschatting te kunne maken van de prostaat. Daarnaast is het een goed
goedkoop en beschikbaar onderzoek. Voor diagnostiek prostaatkanker wordt de voorkeur gegeven aan MR
2.1.3. BEHANDELING
De behandeling is afhankelijk van ernst. Hoe minder ernstig de symptomen zijn, hoe minder invasief. De ziekte
kan behandeld worden door de levensstijl te veranderen, medicamenten aan te bieden of de obstructie
chirurgisch te laten verkleinen/verwijderen.
•
•
•

Levensstijl
Medicamenteus
Chirurgisch
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LEVENSSTIJL
Voor de levensstijl is het belangrijk dat de patiënt minder drinkt in de avonduren, maar de vochtinname meer is
dan 2 liter overdag. Er worden daarnaast op bepaalde tijden plasmomenten ingesteld. De patiënt moet actief
blijven en zoveel mogelijk een gezonde levensstijl onderhouden. Daarnaast is het verstandig minder koffie, thee,
cola, alcohol en dergelijken te drinken.
MEDICAMENTEUS
ALFABLOKKERS
Alfablokkers blokkeren receptoren op de blaashals, waar er alfareceptoren zijn. Door noradrenaline binden te
met de alfareceptoren gaan de gladde spier dichtknijpen. Een alfablokker gaat ervoor zorgen dat de stoffen van
de sympathicus niet meer binden aan de alfareceptoren en dan gaan de blaashals open staan en de gladde
spieren gaan ontspannen waardoor die een meetbaar betere straal hebben
NEVENEFFECTEN op seksueel vlak: alfablokkers zetten de blaashals open. Semen volgt de weg van de minste
weerstand, waardoor het in de blaas terecht komt.
•

Retrograde ejaculatie = droog orgasme

ANTIMUSCARINCA:
Antimuscarinca gaat binden op de muscarine receptoren (dit zijn
parasympatische receptoren). Je hebt een overactieve blaas. Door medicatie
gaat de blaas minder samentrekken.
5-ALFA-REDUCTASE-INHIBITORS OF 5-ARI
5-ARI gaat de groei van de prostaat afremmen, door minder DHT in de prostaat
te hebben. Dit zorgt ervoor dat de prostaat niet meer kan groeien, het kan zelfs
krimpen.
NEVENEFFECTEN: door het remmen van de vrijzetting van DHT is er kans op:
•
•
•
•

Potentiële libidovermindering,
Gynaecomastie (= Ontwikkeling van abnormaal borstweefsel bij jongens en mannen)
Verminderd seminaal volume
Soms erectiestoornissen:

PHOSPHODIESSTERASE:
Voornamelijk bij mannen met een beetje prostaatklachten en een beetje blaasklachten als een erectiestoornis.
Het gaat de bloedtoevoer naar de bekken stimuleren.
Is er een kleine prostaat met plasklachten? Hierbij kan er een combinatie van alfa en Antimuscarinca gegeven
worden.
Een prostaat van 60 gram en obstructieve klachten Hier kan er een combinatie geven worden van alfablokker
en 5 alfa. Je kan altijd starten met alfa en aan de hand van de invloed bijgeven of niets doen
CHIRURGISCH
DESOBSTRUEREND (TURP):
• Standaard voor prostaten < 60 gram door de plasbuis gaan kijken. Er zit een lusje met elektriciteit die
het weefsel gaat uitbranden
• Bestaat uit verwijderen van gedeelte van transitiezone dat op de plasbuis drukt en de blaashals
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VOOR- EN NADELEN
•
•

Voordelen: gouden standaard, veel ervaring, langdurige verbetering
Nadelen: enkele dagen ziekenhuisopname, risico op bloeding en nabloeding, retrograde ejaculatie. Kan
ook met groen-licht laser i.p.v. elektrocoagulatie

MINIMAAL INVASIEVE OPTIES:
Deze opties zijn voor:
•
•
•

Patiënten met milde klachten
Patiënten die wensen ejaculatie te behouden
Patiënten die geen ingreep aankunnen

Er bestaan verschillende minimale invasieve opties:
•
•
•

Vaporisatie: stoomtherapie: er wordt een katheter geplaatst onder echo in de prostaat, die stoom in de
prostaat plaats. Door de stoom gaan de prostaatcellen kapot waardoor de prostaat krimpt
Urolift: anker geplaats dat de binnenkant van de plasbuis tegen de buitenkant van de prostaat trekt. Dit
maakt de plasbuis breder.
Prostaat arterie embolisatie: alle bloedvaatjes dichtspuiten zodat deze minder bloed krijgt

VOOR-EN NADELEN
•
•

Voordelen: dag opname, geen narcose nodig weinig bloedingsrisco. Blaashals intact: anterograde
ejaculatie.
Nadelen: alleen voor milde klachten en beperkte BPH

ENUCLEATIE
•
•
•

Voor prostaten > 60 gram
Verwijderen van de volledige transitiezone (alleen het prostaatkapsel/ perifere zone blijft over)
Kan via chirurgisch (klassiek) of holmium laser (HoLEP)

VOOR- EN NADELEN
•
•

2.2.

Voordelen: grote prostaten, met HoLEP korte opnameduur
Nadelen: beide: retrograde ejaculatie/ klassieke chirurgie: enkele dagen ziekenhuisopname, risico op
bloeding en nabloeding
INFECTIEUZE EN INFLAMMATOIRE PATHOLOGIE

2.2.1. INLEIDING
Prostatitis is niet enkel een prostaatontsteking. Het is meer dan dat: prostaatpijn, chronische prostaatontsteking,
acute prostaatontsteking, prostaatontsteking zonder infectie.
ACHTERGROND: INFECTIE VS INFLAMMATIE
Een infectie wordt altijd veroorzaakt door een vreemd organisme (een bacterie, virus, schimmel, parasiet...) dat
het lichaam binnendringt.
Een ontsteking of inflammatie is een beschermingsreactie van ons lichaam op beschadiging van bepaalde
lichaamsweefsels of organen.
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2.2.2. CLASSIFICATIE (NIH)
Infectie en ontsteking
•
•

I
II

Acute bacteriële prostatitis
Chronische bacteriële prostatitis

Ontsteking zonder infectie
•

III
o
o

•

IV
o

Chronische pelvis pijn syndroom
IIIa
Inflammatoir CPPS of chronische niet-bacteriële prostatitis
IIIb
Niet-inflammatoir CPPS of niet-bacteriële prostatitis
Asymptomatische inflammatoire prostatitis
Toevallige vondst op biopsies

2.2.2.1. INFECTIE EN ONTSTEKING
I

ACUTE BACTERIËLE PROSTATITIS

Bacteriële invasie vanuit de urethra, via veramontanum, waarbij de bacteriën gaan indringen in de
prostaatgangetjes. Bij jonge mannen is er vaak sprake van bekkenbodemhypertonie. Bekkenbodemhypertonie is
het aanspannen van de spieren waardoor de urine er niet door kan. Bij oudere mannen is er vaak sprake van
stase (vertraging of blokkering) van de urine. Meestal is de infectie veroorzaakt door
E. Colie. Dit is een kiem die in darmflora voorkomt en doet denken aan een SOA.
Er kan onderliggende aanleiding:
•
•
•
•

Structuur of vernauwing op de plasbuis
Een prostaatvergroting
Blaas niet leegplassen
Tegen weerstand plassen

De urine worden in de prostaatgangetjes geperst, omdat het tegengehouden wordt
door bekkenbodem maar de hals staat open. Als er een infectie opzit, dan geeft het
een acute bacteriële prostatitis.
SYMPTOMEN
Bij acute prostatitis zijn volgende zeer uitgesproken symptomen zichtbaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen blaasontsteking (als het zo is, dan doet de prostaat mee)
Hoge koorts, gepaard met koude rillingen (na het geven van antibiotica blijft de koorts aanwezig, de
bacteriën zitten in de gangetjes vast dus het duurt eventjes eer alles weg is)
Frequent kleine beetjes en pijnlijk plassen (pollakisurie en algurie).
Moeilijk plassen of niet meer kunnen plassen (dysurie – retentie) door zwelling van de prostaat
(Aan)Drang tot plassen (urgency).
Pijn rond de basis van de penis en soms een zwaar gevoel in de genitale zone.
Pijn tussen de anus (aars) en de penis).
Pijn tijdens de stoelgang, vervelend gevoel tijdens de ontlasting.
In sommige gevallen: afscheiding uit de plasbuis.
Pijn in de onderrug of algemene spierpijn.
Pijn in de lies of liezen.

De infectie kan 3-4 weken blijven. De infectie kan sluimeren in de prostaat, de symptomen zullen weggaan, maar
het kan ontwikkelen tot een chronische ontsteking als het niet lang genoeg behandeld worden.
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DIAGNOSE
• Rectaal toucher
• WBC in urine
• WBC en CRP in bloed
• Urinekweek
• SOA test
• Echografie
BEHANDELING
• Antibiotica: Fluoroquinolones 3-4 weken
• Uitsluiten urineretentie (niet meer leeg kunnen plassen) en drainage zo nodig
• Indien onderliggend lijden: behandelen
• Prostaatabces: drainage
II

CHRONISCHE BACTERIËLE PROSTATITIS

Als de acute prostatitis niet overgaat kan het verergeren en ontstaat de chronische prostatitis. Het gaat hierbij
om een slecht behandelde acute prostatitis of weerstandige kiemen, waardoor er een terugkerende prostatitis
is. De prostaat heeft een soort sponsachtige structuur waarin de bacteriën kunnen blijven hangen, ook al is de
ziekte goed behandeld met antibiotica.
SYMPTOMEN
De symptomen van chronische bacteriële prostatitis is gelijkaardig met acute prostatitis. Enkel zijn de klachten
minder uitgesproken.
•
•

•
•

Grieperig: geen hoge koorts, niet echt ziek-ziek
Op en afgaande mictieklachten. Mictieklachten zijn klachten zoals moeilijk op gang komen van de mictie,
een zwakkere straal, moeilijk te bedwingen aandrang, minder goed uitplassen, nadruppelen en
toegenomen mictiefrequentie overdag en ’s nachts.
Aanslepende, vage last.
Perineale (perineum) pijn, uitstralend naar de top van de penis.

DIAGNOSE
De diagnose wordt gesteld door middel van een prostaatmassage en echo. Bij een prostaatmassage wordt er
geprobeerd om de twee lobben van de prostaat leeg te drukken. Het vocht dat vrijkomt, komt in de plasbuis
terecht. De patiënt moet dan plassen in een potje, waardoor de bacteriën gedetecteerd kan worden.
BEHANDELING
• Langdurige orale antibiotica
• Eventueel injectie antibiotica in prostaat
2.2.2.2. ONTSTEKING ZONDER INFECTIE
III

CHRONISCH PELVISCH PIJN SYNDROOM

Het chronisch pelvisch pijn syndroom, afgekort CPPS, wordt ook wel prostatodynie genoemd. Het chronisch
pelvisch pijn syndroom is onder te verdelen in:
•

IIIa

inflammatoir CPPS of chronische niet-bacteriële prostatitis

Er zijn witte bloedcellen en een ontsteking in de prostaat en urine, maar zonder dat er bacteriën aanwezig zijn.
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•

IIIb

niet-inflammatoir CPPS of niet-bacteriële prostatitis

Er zijn géén witte bloedcellen en géén ontsteking in de prostaat en urine, er zijn géén
bacteriën aanwezig, maar toch zijn er gelijkaardige klachten.
SYMPTOMEN
• De pijn wordt belangrijker dan de oorzaak van de pijn.
• Let op: géén koorts, aangezien er geen infectie aanwezig is.
• Vage tot intense klachten in suprapubische regio, perineum, scrotum, dijen,
penis.
• Komt vaak voor bij zittende beroepen en wordt daarom vaak de chauffeursziekte genoemd.
• Psychosomatiek: mensen die klachten hebben, merken vaak zelf op dat het in periodes van stress ze
meer klachten hebben, in momenten van rust minder
OORZAAK
De oorzaak is eigenlijk ongekend. Er bestaat wel een HYPOHTESE namelijk bekkenbodemspasticiteitssyndroom.
Het zijn mannen die hun bekkenbodemspieren niet goed kunnen ontspannen, waardoor de druk verhoogd en er
een reflux is van de urine door obstructie van de prostaatuitgang.
OPPUNTSTELLING
• The NIH Chronic Prostatitis Symptom Index.
• Meares–Stamey 4-Glass Urine Test
• Vooral belangrijk: uitsluiten van onderliggende aandoeningen die deze klachten kunnen veroorzaken
EN kankers (geruststelling).
BEHANDELING
• Nood aan geruststelling omdat ze vaak denken dat ze kanker hebben. De klachten zijn minder omdat ze
weten dat het geen levensbedreigende aandoening is
• Behandelen door onstekingsremmers en pijnstillers
• Symptomatisch behandeld: zitbaden, regelmatige ejaculatie, voldoende drinken, vermijden van alcohol
en specerijen.
• En als laatste wordt bekkenbodemrelaxatie (kinesist) aangeraden.

3. VROEGDETECTIE VAN PROSTAATKANKER
3.1.

VOORDELEN

Op het eerste gezicht lijkt screening alleen maar voordelen te bieden.
•
•
3.2.

Je spoort aandoeningen op voor ze erger worden en klachten veroorzaken.
Je spoort aandoeningen op voor ze uitzaaiingen veroorzaken en dus niet meer te genezen zijn.
NADELEN

Screening vindt een heel deel van de kankers die indolent (slapend) zijn. Dit kan aanleiding geven tot
overbehandeling met agressieve behandeling voor een tumor die misschien nooit levensbedreigend was
geworden.
Screening is duur, zeker als je een volledige bevolking wil onderzoeken. En de vindkans is relatief klein bij veel
kankersoorten. De doelgroep waarin de vindkans het hoogste is moet dus gevonden worden.
Niet voor alle soorten kanker zijn er kwalitatieve, goede tests voorhanden. Een goede test moet zo weinig
mogelijk valse (zowel vals negatieve als vals positieve) resultaten vertonen.
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3.3.

EEN GOED SCREENINGSPROGRAMMA
•
•
•
•

3.4.

Een goed screeningsprogramma moet voldoende gezondheidswinst met zich meebrengen: de sterfte
door de aandoening moet dalen, en de levenskwaliteit moet stijgen.
Er moet een kwalitatieve test beschikbaar zijn tegen een aanvaardbare kostprijs.
Een screeningstest moet zo min mogelijk nadelige effecten hebben.
Er moet ook een behandeling bestaan voor het type kanker in kwestie, waarvan de nadelige effecten
aanvaardbaar zijn.

BELGIË
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LES 2; PIJNPROBLEMATIEK EN ORGASME EN EJACULATIE
1. PIJNPROBLEMATIEK
1.1.

CHRONISCHE PIJNSYNDROMEN IN HET BEKKEN

Chronische pijn kan onderverdeeld worden in 3 vormen van pijn:
•
•
•

Chronische pijn
Prostaatpijn oftewel CPPS
Blaaspijnsyndroom versus interstitiële cystitis

1.1.1. PIJN
Pijn is een onaangename gewaarwording welke kan voorkomen met een reële of potentiële weefselschade.
1.2.

CHRONISCHE PIJN

Bij chronische pijn moet de pijn tenminste drie maanden aanwezig zijn.
•
•

20-25% voorkomen als chronische regionale pijn (chronische buikpijn, nekpijn, rugpijn, …)
10% chronisch veralgemeende pijn

Enkele voorbeelden van chronische pijnsyndromen zijn: chronische hoofdpijn, lage rugpijn,
temporomandibulaire pijn, fibromyalgie, irritable bowel syndrome (IBS), interstitiële cystitis/ blaaspijnsyndroom,
CPPS.
1.2.1. KENMERKEND
Een normale gewaarwording van pijn gebeurt via dunnen zenuwvezels. Als er een potentieel gevaarlijke prikkel
komt, gaan die dunne ZV geactiveerd worden en prikkels doorgeven naar het ruggenmerg en de hersenen. Deze
gaan ze interpreteren als pijn. Als je een normale tast doen, wordt dat waargenomen door andere tastzintuigen.
Dit gaat via dikke zenuwvezels. Dit wordt geïnterpreteerd als aanraking in de hersenen. Het verschil tussen dikke
en dunne zenuwvezels gaat over het myeline laag (is een stofje dat elektrisch isolerend).

Bij chronische pijn blijft de pijn bestaan, ook al wordt de oorzaak weggenomen (= centrale sensitisatie). Dit komt
doordat het zenuwstelsel zich aan gaat passen. In het zenuwstelsel ontstaat er een zenuwontsteking. Dit zorgt
ervoor dat een normale pijnprikkel als hevige pijn wordt waargenomen. Dit is een heel gevaarlijke/intense
pijnprikkel. Mensen gaan een aanraking interpreteren als pijn. Het wordt gevoeliger voor de prikkels van
aanrakingen en pijn (vb. te strak ondergoed).). Dit noemen we allodynia.
Allodynia is de situatie waarin een normale aanraking als pijnlijk wordt
ervaren. Hyperalgesie is de situatie waarin pijn veel sterker gevoeld wordt dan
‘normaal’, er is sprake van een overdreven pijngewaarwording. In de illustratie
zie je hoe de afgifte van signalen in het zenuwstelsel veranderd is in het geval
van deze ziektes.
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Als je de balk onderaan bekijkt gaat over de intensiteit van de aanraking. Er is een bepaalde grens tussen waar
een bepaalde aanraking gevoeld zal worden als pijn. Die grens ligt normaal
waar rood eindigt. Met chronische pijn, hoe harder je drukt hoe meer pijn je
gaat voelen. Normale aanrakingen worden gevoeld als pijn en mensen met
normale pijnprikkel gaat hevig geïnterpreteerd worden. Iemand die chronische
pijn heeft in bekkenregio, gaat een normale aanraking als pijn aanvaarden (vb.
tijdens seks).
Op alle vlakken kan pijn een invloed zijn, maar andersom kunnen al die vlakken
invloed hebben op pijn.

1.2.2. EVALUATIE VAN PIJN
Er moet bij de patiënt vast gesteld worden van wat voor pijn er sprake is. Pijn kan echter alleen subjectief worden
uitgedrukt en niet objectief worden gemeten. Pijn is voor iedereen anders. Tijdens een consult wordt daarom
gekeken naar de volgende facetten van pijn:
•
•
•
•
•
•
•

De ernst van de pijn
De evolutie van de pijn
De chronologie
Het karakter van de pijn
Het uitstralingspatroon
Factoren die de pijn doen verbeteren of verergeren
De impact op het emotionele en psychologische functioneren.

Een meetinstrument voor pijn is de VAS Numeric Pain
Distress Scale. Het is gemaakt om de zorgverlener te
helpen de pijn van de patiënt goed te kunnen
inschatten. Hoe kan de zorgverlener de patiënt helpen
op basis van zijn of haar pijn. De patiënt geeft op een
schaal van 0 tot 10 de hoogte van de pijn aan en op basis
daarvan maakt de zorgverlener een indicatie van ernst.
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1.3.

CHRONISCHE PELVISCHE PIJN

INVESTIGATIE
Tijdens het onderzoeken van welke pijn er sprake is bij de patiënt zijn er een aantal factoren waar rekening
mee gehouden dient te worden:
•
•
•

Een deel van de mensen met bekkenpijnsyndroom hebben angst voor kanker. Je moet dit onderzoeken
zodat de mensen gerustgesteld kan worden
Specifieke behandeling per pijnsyndroom
Gespecialiseerde pijnbehandeling: multidisciplinair pijnteam

1.3.1. PELVISCH PIJNSYNDROOM (M/V)
Dit pijnsyndroom komt evenveel voor bij mannen en vrouwen. Het is een persisterende frequente, pelvische
pijn geassocieerd met symptomen die suggestief zijn voor urologische, seksuele, darm- of gynaecologische
disfunctie. Bij deze patiënten wordt er geen infectie of andere duidelijke pathologie weerhouden.
1.3.2. BLAASPIJNSYNDROOM/ INITIËLE CYSTITIS (V>M)
Deze pijnsyndromen zijn dus niet hetzelfde. Ze lijken echter wel op elkaar. Bij
beide raakt de slijmlaag aangetast, hierdoor ontstaat er een ontsteking in de
lagen er onder. Deze ontsteking is meestal al weg eer dat patiënten op
raadpleging komen. De pijn is ontstaan door de ontsteking, maar na het
verdwijnen van de ontsteking is de pijn gebleven. Deze komen vaker voor bij
vrouwen dan bij mannen.
BLAASPIJNSYNDROOM
Het blaaspijnsyndroom is een suprapubische pijn gerelateerd aan blaasvulling,
welke gepaard gaat met urinaire frequentie, urgency en nycturie. Er zijn geen
argumenten voor urinaire infectie of andere voor de hand liggende pathologie. Er wordt wel gespeculeerd over
het ontstaan door (virale) infectie (polyoma virus), inflammatie, disfunctie van
de slijmlaag in de blaas (GAG laag), auto-immuun etc. Maar dit zijn enkel nog
speculaties.
Bijna elk slijmvlies wordt beschermd door een GAG-laag. GAG is een soort slijm,
dat door langdurige infectie kan worden doorbroken of afgebroken wordt. Als
het dysfunctioneel wordt, kan de infectie rechtstreeks tot aan de cellen geraken.
De cellen worden geprikkeld, gaat ontsteking geven, delen van ontstekingscellen
leidt tot meer ontsteking enzoverder.
INTERSTITIELE CYSTITIS
Is een vorm van blaaspijnsyndroom. Het verschil is wat je ziet als je in de blaas kijkt. Bij blaaspijn zie je niet echt
iets, maar bij IC zie je echt waar het slijmvlies is onderbroeken. Het geeft ook bloedingen als de blaas gevuld
wordt. De blaaswand is dunner, er zijn bloedingen. De bloedingen komen doordat die ontstoken zijn en fragieler,
bij ontsteking nemen het bloed toe.
Bij het opvullen van de blaas zie normaal gezien een normale blaaswand. Bij IC zie je dat er schuren zijn in de
slijmvlieslaag en kunnen er bloedingen ontstaan.
Opvullen van de blaas: zie je een normale blaaswand, bij IC zie je scheuren in de slijmvlieslaag en bloedingen.
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1.3.2.1. BEHANDELING
MEDICAMENTEUS
•
•
•
•
•
•

Diurese: veel laten drinken voor verdunde urine
Pijnstillers (analgetica)
Corticosteroïden (anti-inflammatoir)
Amitriptyline (redomex – oud antidepressivum met inhiberende werking op de pijn zenuw
Gabapentine, pregabaline (Lyrica – CZS-inhibitie van centrale sensitisatie)
Immuunsupressie

INTRAVESICAAL
•
•

Spoelingen die de slijmlaag herstellen zodat de barriere tussen urine en slijmvliescellen terug herstellen
en zodat het slijmvlies kan beginnen aan d herstelling
Pentosan-polysulfaat, Hyaluronzuur, DMSO
o Merknamen: Ialuril, Cystistat, Gepan, Uracyst

INTERVENTIONEEL
•

Blaashydrodistensie met eventuele laserfotocoagulatie

De blaas wordt helemaal opgevuld en de plaats waar die ontsteking actief is, wordt behandeld door middel van
een laser. Door het verbranden van het slijmvlies in de blaas kan het stukje dat geïnfecteerd is normaal genezen.
Deze behandeling werkt zeker bij patiënten met ulceratieve IC en kan de pijnklachten en de mictiestoornissen
gedurende 16-tal tot 8-tal maanden reduceren
•

Injecties van botulinetoxine (=botox)

Dit is een spierverslappend middel die inwerken op het zenuwuiteinde. Dit maakt de blaas rustiger, heeft effecten
op blaas-en pijn. Dit heeft goede werkingen bij patiënten met OAB, maar bij IC zijn de resultaten zeer wisselend.
•

Neuromodulatie

Er wordt een pacemaker aan de sacrale zenuw vastgemaakt. Deze worden continu gestimuleerd waardoor ze
overprikkeld geraken en kunnen ze daarna niet meer geprikkeld raken, waardoor de pijnsymptomen verdwijnen.
Dit kan eveneens bij sommige patiënten succesvol zijn.
De pijn zal bij deze patiënten echter nooit volledig verdwijnen, deze mensen moeten voornamelijk leren leven
met de pijn. Als de pijn niet afneemt en niets werkt (dit is helaas vaak het geval) is de laatste optie om de blaas
weg te halen en een stoma aan te brengen. Maar aangezien we spreken over chronische pijn is de kans ook groot
dat als je de oorzaak wegneemt, de pijn nog steeds blijft bestaan (vb. fantoompijn). Dit wordt daarom niet zo
vaak gedaan.
1.3.3. PROSTAATPIJNSYNDROOM (CPPS) (M)
Dit pijnsyndroom komt enkel bij mannen voor (prostaat). Herhaling van les 1: prostaatpathologie. Dit is een
persisterend of recurrente prostaat pijn (perineaal, suprapubisch, teelballen, liezen) geassocieerd met
symptomen van urologische of seksuele disfunctie in afwezigheid van infectie of andere voor de hand liggende
pathologie
1.3.4. CHRONISCHE ORCHIALGIE (M)
Is een variant op CPPS met klachten van pijn in de teelballen en/of liezen zonder mictieklachten. Dit wordt
gedefinieerd als scrotale pijn die langer dan drie maanden duurt.
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OORZAKEN
Oorzaken voor chronische orchialgie is: liesbreukchirurgie (neuropathie), vasectomie (obstructie, neuropathie),
rugproblematiek (hoog lumbaal), essentiële testodynie. Soms kan er ook sprake zijn van teelbalkanker maar dit
is zeer zeldzaam.
BEHANDELING
De behandeling is om oorzakelijke factoren te behandelen.
•
•
•

Neuropathie: infiltraties in/rond de zaadstreng met lokaal anestheticum en corticosteroïden
Post-vasectomie pijn: reversal, alfablokkers
“Essentiële testodynie”: stress-gerelateerd, chronische stressrespons: alfa-adrenerge activatie van de
gladde spiervezels in vas deferens en epididymis
o Aanpakken stress-oorzaak, ontspannende oefeningen bekkenbodemkine, alfablokkers,
accupunctuur, osteopathie.

1.4.

SEKSUELE DYSFUNCTIE BIJ CHRONSISCHE PIJN

1.4.1.
•
•
•
•
•

PSYCHOLOGISCH
Veranderd zelfbeeld en lichaamsbeeld
Depressie, angst
Veranderingen in eigen perceptie van seksuele aantrekking
Verminderd verlangen/desire (libido)
Verminderde opwinding/arousal

1.4.2.
•
•
•

FYSIOLOGISCH
Verminderde arousal door pijn
Verminderde desire door anticipatie op pijn.
Dyspareunie, pijnlijke erecties, pijnlijk orgasme/ejaculatie

1.4.3.
•
•
•

PHARMACOLOGISCH
Vaak SSRI of TCA welke remmend effect op seksuele respons hebben
Pijnstillers met slaperigheid, vermoeidheid, asthenie tot gevolg
Chronische opioïden > hypogonadisme

1.4.4.
•
•
•
•
•

SOCIAAL
Interpersoonlijke relaties
Sociaal isolement
Schuldgevoel
Partnerrol vs. zorger-rol
Prikkelbaarheid, karakterveranderingen, …

1.4.5. BEHANDELINGSASPECTEN
Pijnbehandeling is multidisciplinair
•
•
•
•
•
•

Orgaanspecialist
Pijnspecialist
Verpleegkundige
Psycholoog
Kinesist
Seksuoloog
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1.4.6. SEKSUELE ASPECTEN
Counseling/koppeltherapie: vaak zijn mensen met chronische pijn (of hun partners!)
•
•
•
•
•

Angst (dat seksuele activiteit het probleem kan verergeren).
Performance anxiety
Angst voor afwijzing
Seks is vaak de “elephant in the room”. Stimuleren van communicatie is essentieel.
Niet doemdenken (ik kan nooit meer seks hebben zonder pijn)

Praktische oplossingen: glijmiddel, toys, spreek over alternatieve vormen van seksuele beleving, standjes die
pijn vermijden etc. timing i.f.v pijnklachten/medicatie
1.4.7. SEKSUEEL FUN CTIONEREN BIJ IC/BPS
CPPS, orchialgie (M)
•
•
•
•
•

Erectiestoornissen
Libidoverlies
Anorgasmie, pijnlijke ejaculatie, post-ejaculatoire pijn
Perineale/scrotale pijn
Arousal problemen

IC/BPS (V)
•
•
•
•
•
•

Arousal
Urgency
Vulvodynie
Dyspareunie
Libidoverlies
Pijnlijk orgasme
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2. ORGASME EN EJACULATIE
2.1.

DE SEKSUELE RESPONSCYCLYS

Allereerst gaan we de seksuele respons cyclus, ontworpen door Masters en Johnson, bespreken. De seksuele
responscyclus is verschillend voor mannen en voor vrouwen. Bij mannen is er spraken van een refractoire
periode, dit betekent dat zij een rustmoment nodig hebben voor er een nieuw orgasme kan ontstaan. Vrouwen
hebben deze refractoire periode niet nodig en bij hen kan orgasme op verschillende manieren ontstaan. Zie
hiervoor de grafieken hieronder:

2.2.

ORGASME & EJACULATIE

Orgasme = de mentale en fysieke plezierige sensatie
Ejaculatie = fysiek proces van expulsie van semen via de penis
ORGASME
Bij een orgasme is er een verhoging van de bloeddoorstroming naar pelvis en penis. Dit zorgt voor een erectie.
Tijdens het orgasme zijn en onwillekeurige samentrekkingen van de spieren, de bloeddruk en
ademhalingsfrequentie gaan omhoog. Er kunnen ook krampen of spasmen ontstaan in de voetspieren en
beenspieren. Het sympathisch zenuwstelsel wordt geactiveerd.
Bij de man is de ejaculatie biologisch zeer duidelijk. Een orgasme geeft een beloning om ons voort te planten,
maar evolutionair heeft men geen idee waarom er een orgasme is.
EJACULATIE
Een ejaculatie bestaat uit twee delen: de emissie en de expulsie. Het
zijn twee processen die juist na elkaar plaatsvinden. Eerst is de
emissie, dan pas is er een expulsie met een ejaculatie.
•

Emissie

Emissie is de sympathische ontlading. Hierbij gaat de blaashals zich
sluiten. Door het samentrekken van de gladde spieren wordt het
sperma (bestaand uit zaadvocht, prostaatvocht, zaadblaasvocht) uit
de blaasjes gedrukt en komt deze terecht in de plasbuis of urethra.
•

Expulsie

Zodra het semen in de plasbuis gedrukt is, gaat de prostaat zich vullen en naar beneden in de bekkenbodem
gaan. Dan gaan de spieren ritmisch en krachtig samentrekken waardoor het semen met een bepaalde kracht
naar buiten wordt gedrukt
2.2.1. COMPLEX NEURO -HORMONAAL PROCES
Orgasme en ejaculatie is een complex gegeven. Er komt van alles aan te pas, het wordt aangestuurd door
verschillende hormonen en neurotransmitters zoals oxytocine, prolactine, dopamine en serotonine.
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DOPAMINE
Dopamine is een belangrijke neurotransmitter die vrijkomt bij een orgasme. Dopamine-synthetiserende
neuronen afkomstig uit de lagere hersenstam (met name het ventrale segmentale gebied) worden geactiveerd
tijdens ejaculatie bij mannen. Dit kon gemeten worden met PET-beeldvorming (Holstage et al., 2003).
Administratie van de dopamine precursor L-dopa, dopaminerge agonisten (bijvoorbeeld apomorfin), dopamine
afgevende middelen (bijvoorbeeld amfetamine) of dopamine-reuptake remmers (bijvoorbeeld cocaïne of
bupropion) vergemakkelijken de uitdrukking van orgasme bij zowel mannen als vrouwen. Omgekeerd zorgt de
administratie van antipsychotica voor de vermindering van het orgasme, door de blokkering van post synaptische
dopaminereceptoren.
Als er dopamine-agonisten geven worden ontstaat er hyperseksualiteit. Als Oxytocine-neusspray gebruikt
komen die mannen soms makkelijker tot orgasme.
SEROTONINE
Serotonine werkt het orgasme en de ejaculatie tegen. Antidepressiva/antipsychotica hebben hierdoor de neiging
om anorgasmie te produceren. SSRI’s zijn hier een voorbeeld van. SSRI’s versterken de accumulatie van
serotonine in de synapsen door de heropname ervan in de neuron-terminals te blokkeren waaruit het werd
vrijgegeven. Buspiron daarentegen zorgt voor de afname van serotonine afgifte in de synaps, waardoor het
orgasme wordt vergemakkelijkt
2.2.2. VOORWAARDEN VOOR EEN NORMAAL ORGASME
Om een normaal orgasme en ejaculatie te kunnen bewerkstelligen zijn de volgende voorwaarden van kracht:
•
•
•
•

Intacte zenuwen
Intacte interne sfincter (blaashals)
Geen obstructie
Normaal testosteron-gehalte

Wanneer er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen de volgende ejaculatie- en orgasme- stoornissen
ontstaan:
• Premature ejaculatie
• Vertraagde ejaculatie
• Retrograde ejaculatie
• Anejaculatie & Anorgasmie
• Pijnlijke ejaculatie
2.2.3. EVALUATIE VAN HET ORGASME EN EJACULATIE
• ANAMNESE
Tijdens de anamnese wordt er gekeken naar de tijdsverloop en de evolutie van de stoornissen, naar de
psychoseksuele gewoonten van de patiënt en de impact van de ejaculatiestoornissen op het seksueel
functioneren.
Er zijn bijvoorbeeld mannen waarbij er sprake is van een vroegtijdige ejaculatie, maar hier geen problemen mee
hebben. Het is dan de vraag of het nodig is om hier iets aan te doen. Dit ligt natuurlijk ook aan de relatie en hoe
de partner van de patiënt hier mee omgaat.
•

KLINISCH ONDERZOEK

Het klinisch onderzoek betreft een genitaal onderzoek met een neurologische evaluatie van het perineum en de
sacrale regio littekens ten gevolge van vroegere heelkunde. Daarnaast wordt er gekeken of de voorhuid niet te
nauw is of dat het frenulum niet te kort is. Het frenulum of het toompje is de aanhechting van de voorhuid aan
de penis.
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•

KRACHT

Er kan ook worden gevraagd naar de kracht van de ejaculatie. Dit kan aangegeven worden met de volgende
schaal:
0)
1)
2)
3)

Geen ejaculatie
Overflow ejaculatie (uitlopen)
Ejaculatie tot onder de navel
Ejaculatie tot boven de navel

Kinsey beschreef dit als volgt: ‘one-two foot, but in 3/4, semen exuded’. Masters en Johnson spraken over 30 tot
60 cm. Dit is allemaal echter zeer relatief en als de straal minder goed is, wijst dit niet automatisch op een
pathologie. Als mannen ouder worden, neemt de kracht van de ejaculatie af.
•

KWALITEIT

De kwaliteit van het orgasme wordt aangegeven op de VAS schaal. Dit gaat over het genot van een orgasme. Aan
de hand van een kleurenbalkje kunnen mannen aanduiden of te tevreden zijn. Ook kunnen ze na een behandeling
met medicatie kijken of dit de kwaliteit verbeterd.
•

INTRAVAGINALE LATENTIETIJD

De intravaginale latentietijd beschrijft de tijd tussen penetratie en orgasme. Bij mensen met premature ejaculatie
is dit zeer kort. Het gemiddelde hiervoor is 5 minuten. We spreken van prematuur aangeboren als dit korter is
dan 1 minuut en van prematuur verworven als dit korter is dan 3 minuten.
•

ONDERLIGGENDE KLACHTEN

Er kunnen onderliggende klachten zijn die een orgasme en/of ejaculatie kunnen beïnvloeden zoals het libido,
relatiestatus, seksuele anamnese, drugs/middelengebruik. Een drugs die het orgasme remt is XTC. Alcohol zorgt
voor een remming van de erectie.
•

LABO

Om van seksuele disfuncties in termen van orgasme en/of ejaculatie te kunnen spreken wordt daarnaast in het
laboratorium uitgesloten of dat de stoornis niet wordt veroorzaakt door hypogonadisme of infecties.

3. ORGASME EN ERECTIEPATHOLOGIE
3.1.

PREMATURE EJACULATIE

Premature ejaculatie is de meest frequente seksuele dysfunctie bij de man, onafhankelijk van de leeftijd. Het
komt regelmatig voor in combinatie met erectiestoornissen. Dit kan door stress, sympathicusactivatie of er is
meer stimulatie nodig om een erectie te behouden.
Premature ejaculatie kan worden onderscheiden in twee categorieën: de levenslange PE en de verworven PE
•
•

LEVENSLANGE PE: Ejaculatie altijd of bijna altijd voor of binnen een minuut na vaginale penetratie
VERWORVEN PE: Klinisch significante en storende verkorting van intravaginale latentietijd, meestal tot
3 minuten of korter, waar dit voorheen niet aanwezig was.

En voor beide geldt:
•
•

De onmogelijkheid om de ejaculatie (en/of het orgasme) uit te stellen.
Negatieve persoonlijke consequenties zoals stress, frustratie of het vermijden van seksuele intimiteit.
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3.1.1. ETIOLOGIE VAN PE
Mensen met PE hebben in hun genetische code voor de serotonine-receptor andere variaties. Er is sprake dat er
variatie is in de serotonine-receptor die invloed heeft op de tijd om een orgasme te bereiken en de controle die
je daarover hebt.
ZIEKTE OF EVOLUTIONAIRE REST?
"Copulatie brengt kosten met zich mee, zowel fysiologisch, bijvoorbeeld de hoeveelheid energie die in de
copulatie zelf wordt gestopt, als ecologisch, bijvoorbeeld een verhoogde blootstelling aan parasitisme of
predatie."
"Bijgevolg zou je kunnen verwachten dat copulatie slechts de hoeveelheid tijd in beslag neemt die nodig is voor
de succesvolle overdracht van sperma."
Seks voor procreatie vs. seks voor plezier
3.1.2. BEHANDELING
• FYSIEKE/GEDRAGSTHERAPIE (op lange termijn oplossing:
Stop-start techniek (Semans): De partner stimuleert de penis tot bijna aan het hoogtepunt, voor het hoogtepunt
stopt de partner hiermee en begint weer opnieuw wanneer de gevoeligheid bij de patiënt is weggetrokken.
Squeeze-techniek (Masters & Johnson): Idem aan voorgaande techniek, maar hierbij wordt er gebruik gemaakt
van manuele compressie van de glans tot het wegtrekken van het gevoel van nakend orgasme. Hiermee wordt
bedoeld dat er hard in of onder de eikel wordt geknepen om het gevoel van orgasme weg te krijgen. Hiervoor is
er vaak training voor nodig. Dit kan op LT helpen, enkel de nettowinst in IELT is redelijk laag.
•

TOPISCHE BEHANDELINGEN (beste verlening van IELT):

Topische behandeling zoals crèmes met verdovingsmiddelen (onder eikel en toompje). Dat geeft de beste
verlening in IELT. Maar heeft als nadeel dat mannen minder plezier voelen, zonder condoom geldt het ook voor
de partner. Dit zijn zaken die je moet gebruiken als condoom. In Durex zit er een dun laagje met anestheticum.
Dit effect is duidelijk minder dan bij de zalfjes. Veel mannen met condoom voelen minder, waardoor mensen
met EP meer controle hebben
•

ORALE BEHANDELING (planning activiteit):

Dit geldt ook voor antidepressiva, dapoxetine. Ontwikkelt om kort in het lichaam te blijven. Effect op het remmen
van het orgasme en daarna is het weer uit het lichaam.
Erectiepil geven: refractaire periode is verkort of direct doordoen. Dus orgasme niet vertragen maar zorgen dat
hij verder kan doen. Er is een relatieve verlenging.
OPGEPAST: Als PE en ED (= erectiestoornissen) samen voorkomen, wordt eerst de ED aangepakt. Eerst
erectiestoornis aanpakken, dan komen de PE ook minder op de voorgrond. Als de erectiestoornis opgelost wordt
gaat de premature ejaculatie namelijk vaak vanzelf al weg. De premature ejaculatie is in dat geval ontstaan door
de erectiestoornis en verdwijnt ook weer bij het oplossen van de erectiestoornis
3.2.

RETROGRADE EJACULATIE

Bij een retrograde ejaculatie is er wel sprake van een orgasme, maar er is geen ejaculatie naar buiten toe. Na het
orgasme is de urine troebel, hieruit blijkt dat er wel sprake is van ejaculatie maar dat deze naar binnen gericht is
(richting de blaas). De zaadblazen en blaashals trekken in dit geval niet meer goed samen. Door alfablokkers,
operaties aan de prostaat of schade aan de sympathicus (vb. RPLND) staat de blaashals open en gaat de ejaculatie
naar binnen i.p.v. naar buiten.

22

3.2.1. BEHANDELING
De behandeling van retrograde ejaculatie is moeilijk. Er wordt soms gebruik gemaakt van sympathico-mimetica,
zoals pseudo-efedrine. Meestal wordt dit gegeven aan mensen met een kinderwens. De medicatie wordt
gegeven 2-3 dagen voor de ovulatie van de vrouw. Hierdoor is er een voldoende aantal in je lichaam hebt zodat
je een anterograde ejaculatie hebt (de werking van het sympathisch zenuwstelsel wordt gestimuleerd).
3.3.

ANEJACULATIE

We noemen dit ook wel een droog orgasme. Bij anejaculatie is er geen sprake van een ejaculatie (ook niet naar
binnen toe), maar wel van orgasme. Dit heeft vooral een neurogene oorzaak. Er is sprake van schade aan de
zenuwen. Ver gevorderde diabeten (=neuropathie), of mensen met ruggenmergletsel kunnen hier last van
hebben.
Anejaculatie kan echter ook veroorzaakt worden door bepaalde medicatie en alcohol. Of door een radicale
prostatectomie, de verbinding die nodig is voor ejaculatie bestaat dan niet meer. Het kan ook voorkomen bij prepubertaire masturbatie. De jongen is dan nog niet volledig ontwikkeld, waardoor er geen ejaculatie gevormd
wordt, terwijl er al wel een orgasme gevoeld wordt.
3.3.1. BEHANDELING
Anejaculatie wordt behandeld als er sprake is van een kinderwens
•

VIBROTHERPAIE

Werken met vibrators die veel harder trillen: door een hevige zenuwprikkel kunnen soms ook nog tot een
ejaculatie prikkel komen. Dit ejaculaat kan je gebruiken om een inseminatie te doen
•

ELECTRO-EJACULATIE

Door het geven van elektrische schokjes (anaal tegen prostaat en zaadblaasjes) kan je een ejaculatie opwekken.
3.4.

ANORGASMIE

Hierbij is er sprake van afwezigheid van het gevoel van orgasme. Er ontstaat geen orgasme of het orgasme is
moeilijk te bereiken. Oudere mannen hebben het vaak moeilijker om tot een orgasme te komen, maar
afwezigheid van een orgasme is zeer zeldzaam.
Oorzaken zijn psychogeen: relationeel, negatieve attitude tegenover seks of angst om te presteren. Het kan
neurogeen zijn en drugs en alcohol kunnen van invloed zijn. Daarnaast kan het veroorzaakt worden door een
laag testosteron gehalte, het is een typische uiting van een te laag testosteron.
3.4.1. BEHANDELING
Er wordt geprobeerd om de mant tot een orgasme te laten komen. Veel literatuur hieromtrent bestaat er niet
en de effecten van medicatie zijn niet zo heel hoog, tenzij er een psychoseksueel probleem is.
In het geval van hypogonadisme wordt anorgasmie behandeld met testosteron. Daarnaast kan counseling en
psychotherapie worden ingezet om veranderingen in de seksuele beleving te accepteren. Bij intensere stimulatie
zou orgasme wel kunnen lukken, er moet daarom niet alleen gericht worden op penetratie maar ook op andere
vormen van seksuele activiteit zoals vibratie of masturbatie.
3.5.

ANHEDONISCH ORGASME

Anhedonisch orgasme is zonder gevoel een orgasme bereiken. Hier kan er mogelijk een probleem zijn met de
dopaminerge transmissie. Er is een dissociatie tussen het gevoel van het orgasme en het als plezier beleven van
een orgasme.
Het is mogelijk gelinkt aan een depressie of verslavingsproblematiek. Deze mannen hebben een hoog
prolactinegehalte en een laag testosterongehalte.
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3.5.1. BEHANDELING
Het behandelen van anhedonisch orgasme is moeilijk. Als er een oorzaak gevonden wordt, wordt dit
behandeld.
3.6.

PIJNLIJK ORGASME

Een pijnlijk orgasme ontstaat bij chronische prostatitis of andere infecties van het urinaire systeem. Soms is er
ook sprake van obstructie (steenvorming) van de ejaculatoire ductie en/of zaadblaasjes. Door een veranderde
samenstelling van het zaadvocht of door indikking van te lang stil staan kunnen stenen in de zaadblaasjes
ontstaan. Een pijnlijk orgasme komt ook voor bij CPPS en bekkenbodemhypertonie.
3.6.1. BEHANDELING
Het pijnlijk orgasme wordt in eerste instantie behandeld door de ontstekingsproblematiek of de obstructie op
te zoeken en aan te pakken. Als er geen duidelijke oorzaak gevonden wordt kan er pijnstilling gegeven worden
of bekkenbodemtherapie worden gevolgd (behandeling van CPPS).
3.7.

HEMATOSPERMIE

Bij hematospermie is er sprake van bloed in het sperma. Het sperma ziet roodbruin. Dit is een zeer vervelende
klacht voor de patiënt. Vaak wordt dit veroorzaakt door ECI (=een erfelijke stofwisselingsziekte), soms bij het
gebruik van bloedverdunners. Hierbij moeten prostaataandoeningen en blaasaandoeningen worden uitgesloten.
•
•

Blaaskanker met poliepen op de blaashals uitsluiten
Prostaatkanker waarbij door invasie van de prostaatkanaaltjes bloed kan veroorzaken

Meestal is het niet ernstig, vaak is er een bloedvaatje gescheurd, waardoor er bloed in het semen terecht komt.
Dit kan enkele weren duren eer het genezen is.
3.7.1. BEHANDELING
De oorzaken van hematospermie moeten allereerst worden aangepakt. De bloedverdunner kan bijvoorbeeld
worden aangepast. Vaak wordt er echter geen oorzaak gevonden en is behandeling gericht op het geruststellen
van de patiënt. De vergelijking met een bloedneus wordt dan gemaakt. Deze aandoening gaat vaak spontaan
over na een aantal dagen. Geruststelling is hierin dus het belangrijkste!
DUS: Als een man dit heeft moet je hem voornamelijk geruststellen, maar uitsluiten dat er iets aan de hand is!!
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LES 3: ERECTIESTOORNISSEN
1. PENIS ERECTIE
Erectie van de penis is een complexe gebeurtenis die optreedt als gevolg van de integratie van centrale (cerebrale
en spinaal) en lokaal (gladde spieren en endotheel) factoren. In de wanden van bloedvaten en spons zit glad
spierweefsel. Als deze ontspannen, gaan de bloedvaten openstaan en gaat er een bloedtoevoer toenemen naar
de zwellichamen.
1.1.

ANATOMIE EN ERECTIE

1.1.1. ANATOMIE
De penis bestaat uit verschillende tubes/cilinders. Onderaan in de penis ligt de plasbuis. Daarboven liggen twee
zwellichamen (corpa cavernosa) die belangrijk zijn voor een erectie. Tijdens
een erectie gaan deze twee zwellichamen opzwellen met bloed. Beide zijn
omgeven door een tunica albuginea.
Andere zwellichamen zijn symmetrisch. Er is een arterie en daarrond liggen
sponsweefsel die zich kunnen vullen met bloed. Rond zwellichamen ligt er een
dik kapsel waar bloedvaatjes doorheen gaan. Dit zijn de venen (van penis naar
lichaam).
Rond de plasbuis liggen er ook zwellichamen. Deze hebben als functie de
plasbuis open te houden tijdens de penetratie zodat het sperma via de
plasbuis naar buiten kan gaan. Het vormt een kussentje tegen de externe
druk.
Aan de bovenkant van de penis liggen er ook arteriën. Die zorgen voor bloedvoorziening van de glans.
De bloedvaten naar de penis toe (de rode) die naar de glans gaan. Je hebt afvoerende bloedvaten die lopen
vanuit sponsweefsel door dikke kapsel van zwellichaam, die
samenkomen in de dorsale venen. Die vormt een plexus rond
prostaat en daarna verder het lichaam in. Als er opwinding is,
komt er een stofje vrij namelijk stikstofoxide. Deze geeft een
signaal naar bloedvaten en gladde spieren. Deze spieren gaan
ontspannen waardoor de bloedruimte groter worden en dus
meer bloed in opgestapeld kan worden. De subtunicale venen
zullen platgedrukt worden tussen enerzijds de opgezwollen
bloedruimte en anderzijds de tunica albuginea. Het gevolg is dat
het bloed niet meer kan wegstromen. Dit leidt tot veel
bloedopstapeling. Hierdoor kan er een rigide erectie ontstaan
en behouden
1.1.2. LENGTE
De lengte van de penis wordt gemeten als de penis in erectie is. Hierbij wordt de eikel vastgepakt en de voorhuid
naar achter geschoven en trekt deze omhoog. De lengte van eikel tot schaambeen ligt gemiddeld rond 13 cm. Er
wordt gesproken van een micropenis als deze een lengte heeft van 9cm in erectie.
1.1.3. ERECTIELE HYDRAULICS
De seksuele responscyclus begint met een opwindingsfase, waarbij er opwinding is. Tijdens deze fase gaat er
slagaderlijk bloed naar de penis toe stromen. Zolang het sponsweefsel niet volgelopen is, kan er nog steeds
veneus bloed uit het sponsweefsel trekken. Ondertussen wordt het volume van de penis groter, de
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sponsweefsels worden verder gevuld en er wordt een erectie bereikt. Als een erectie bereikt is, zijn de venen
dichtgedrukt waardoor er ook geen bloed meer uit de penis kan trekken.
Bij het bereiken van een erectie kan er nog weinig slagaderlijk bloed bij,
waardoor de uitvoer van bloed stilvalt. Dit zorgt voor een stijgende druk,
dit is de rigiditeit van de erectie. Vlak voor een orgasme krijgt de erectie nog
een boost.
Op het moment van orgasme gaan de spiercellen samentrekken (=minder
bloedaanvoer), waardoor de druk lager wordt en het bloed terug uit de
penis kan lopen.
Soms kan er aan de hand van een duplex-echo een evaluatie gemaakt
worden van de bloeddoorstroming van de penis. Zo kan er achterhaalt
worden of er een veneuze lek is of schade aan de slagaders (kleiner of
smaller).
Bij curve van de druk staat er een schaal. De systolische druk is max 120. Als
een druk ontwikkelt wordt puur slagkracht van het hart, is dat 120 mm kwik. De druk in de penis wordt nog een
beetje hoger, dit komt doordat de bekkenbodemspieren die de basis van de zwellichamen omringen. Op moment
van klaarkomen, wordt de erectie nog rigider, omdat die bekkenbodemspieren beginnen aan te trekken en op
die manier het bloed vanuit de basis van zwellichamen duwen naar de zwellichamen die in de penis zelf zit. Zo
komt die nog rechter te staan en harder.
1.1.4. MOLECULAIRE BIOLOGIE
Zowel zenuwcellen als het endotheel zijn belangrijk voor het verkrijgen en behouden van een erectie. Deze gaan
tijdens de opwindingsfase het parasympatisch systeem stimuleren om stikstofoxide vrij te zetten. Dit is een
damp, die gaat verdampen aan het zenuwuiteinde naar de gladde spiercellen. In de gladde spiercellen gaat er
een proces starten dat zorgt voor een stijging van een stofje (cGMP). Deze worden opgestapeld in de gladde
spieren waardoor deze gaan ontspannen.
In basale omstandigheden, niet erectiele omstandigheden wordt onder controle gehouden door PDE5. Dit breekt
cGMP af naar GMP. Op het moment van opwinding wordt er veel stikstof en CGMP geproduceerd. Door de grote
aanwezig kan PDE5 de stof het niet meer omzetten.
Medicatie die gebruikt worden voor erectiestoornissen gaan inwerken op PDE5. Als je een orgasme hebt gehad
of tijdens een orgasme, wordt het sympathisch zenuwstelsel actief. Deze zorgen ervoor dat de bloedvaten gaan
samentrekken (dit gaat via noradrenaline).
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2. ERECTIELE DYSFUNCTIE
Volgens ICSM is de definitie van erectiele dysfunctie het volgende:
Erectiestoornissen (ED) wordt gedefinieerd als aanhoudende moeilijkheid om een erectie te krijgen en
te behouden die voldoende is om seks te hebben/ voor seksuele bevrediging
Erectiestoornissen kunnen zich in verschillende vormen voordoen. Belangrijk is dat er niet meer gesproken wordt
over impotentie.
Leeftijd is een belangrijke factor in de prevalentie van erectiestoornis. Onder de 40 jaar heeft maar 10% van de
mannen een erectiestoornis. Als deze mannen een erectiestoornis hebben, gaat het over psychogene factoren
(druk, stress,). Vanaf de leeftijd van 40 jaar worden erectiestoornissen meer frequent.
Erectiestoornissen hebben een grote link met comorbiditeit zoals bekken- en ruggenmergtrauma,
chirurgie/radiologie in het bekken, diabetes, een beroerte, hypertensie, cardiovasculaire ziekte. De oorzaken van
erectiestoornissen worden vaak bevraagd.
2.1.

OORZAKEN

2.1.1. PSYCHOGENE OORZAKEN
Psychogene oorzaken is veelvoorkomend:
•
•

Bij groep JONGE MANNEN.
NIEUWE RELATIE

Het is frequent bij mannen die een eerste seksuele ervaring hebben en/of in een nieuwe relatie. Dit komt ook
voor bij oudere mannen in een nieuwe relatie of in casual seks hebben.
•

MINDER ERECTIES OPMERKEN

Ook bij mannen die merken dat erecties minder zijn, zich hier druk over beginnen te maken. Door hierop te
focussen gaan de erecties nog minder zijn. Stress is hiervoor de oorzaak.
•

PSYCHIATRISCHE AANDOENINGEN

Sommige mensen met psychiatrische aandoeningen hebben een aanleg.
•

ONREALISTISCHE VERWACHTINGEN

Onrealistische verwachtingen kunnen ED ook in de hand werken. Zo kan gebruik van porno onrealistische
verwachtingen scheppen die niet door mannen kunnen worden volbracht. Uit onderzoek bleek dat veel
pornogebruik eventueel geassocieerd kan worden met ED. Porno kan ook een hulp zijn voor het behandelen van
ED.
Deze mannen geraken in een vicieuze cirkel, ze gaan een negatieve ervaring hebben tijdens betrekkingen. De
keren daarop gaan ze daarover nadenken en een druk opleggen. Het proces gaat zich telkens versterken. Hoe
meer negatieve ervaringen hoe meer stress, hoe meer negatieve ervaringen. Stress zorgt voor de activatie van
het sympathisch zenuwstelsel. Dit zet de bloedvaten dicht waardoor er geen erectie mogelijk is of verlies van een
erectie. Stress bij seks is nooit goed en valt altijd te vermijden
2.1.2. VASCULAIRE OORZAKEN
Mannen die ouder worden hebben meer risico op een hoger cholesterol en hoge
bloeddruk. Dit zijn zaken die de bloedvaten doen vernauwen. Hoe nauwer hoe minder
gemakkelijker het bloed naar de penis kan.
Links is een slagader naar de penis in normale toestand, onderaan is een toestand
wanneer er opwinding is. De wand gaat concentrisch verdrukken en het lumen gaat
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vernauwen. De hartslagader (of hals) is veel groter, als dat lumen evenveel verdikt, blijft er langer een goed
lumen over om voldoende bloed te voorzien naar hersenen of hartspier.
Er zijn dus erectiestoornissen omdat die slagaders kleiner zijn gaan. Deze gaan een manifestatie van hart- en
vaarziekte vooraf. Mensen met ED en CV-risicofactoren, die bij de arts komen met ED-stoornissen, kunnen een
CV-event doen. Dit gebeurt dan 3 jaar later (gemiddeld). ED is ook een predictor voor CV-ziekte en algemene
sterfte. Het is belangrijk om mannen met ED en CV-risicofactoren door te verwijzen naar de cardioloog. Het is
een aanwijzing dat er meer aan de hand is.
Samengevat:
•
•
•
•
•
•

ED en cardiovasculaire ziekte hebben dezelfde risicofactoren.
ED en cardiovasculaire ziekte hebben een gelijkwaardig pathofysiologische achtergrond.
ED komt heel vaak voor bij coronory artery disease patiënten.
ED is een marker voor algemene vasculaire ziekte.
ED voorspelt een CVD na gemiddeld 3 jaar (2-5 jaar).
ED voorspelt CVD en mortaliteit van deze gevallen.

2.1.3. ZENUWSTOORNISEN
Er zijn verschillende zenuwstoornissen die kunnen zorgen voor ED:
•

ZIEKTE VAN PARKINSON:

Behandeling met dopamine-antagonisten. Hyperseksualiteit samen met verminderde erectie is frustrerend
•

BEROERTE

Hersengebieden aantasten waarin het signaal gegeven wordt voor erectie waardoor er een stoorzender
•

MS

MS zorgt voor aantasting van het ruggenmerg en witte stoffen in hersenen. Waardoor bij opwinding de prikkels
niet worden doorgegeven naar het sacrum en de zenuwen in de penis
•

RUGGENMERG ONDERBROKEN

Hierdoor komt de prikkel nooit aan in de penis. Dit wil niet zeggen dat deze mensen geen erectie meer kunnen
krijgen, maar het is moeilijker bij opwinding. Als de schade aan het ruggenmerg hoog genoeg is, kan er een erectie
ontstaan als je aan de penis komt. Dit is een reflexerectie. Het ruggenmerg wordt geprikkeld en zorgt direct voor
stimulatie van bloedtoevoer. Wat ze kunnen in termen van orgasme en erectie is afhankelijk van niveau waar
dwarslaesie zich voordoet
2.1.4. ENDOCRIENE OORZAKEN
• HYPOGONADISME
Als testosteron te laag wordt, begint de prevalentie van ED hoog te worden. Als het onder een bepaalde waarde
daalt, dan treden er frequenter ED op.
•

HYPO/HYPERTHYROIDISME

Aantasting van de schildklier kunnen klachten geven van ED.
•

HYPERPROLACTINEMIE

Dit is een aandoening waarbij de hypofysevoorkwab te veel prolactine aanmaakt en afgeeft.
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2.1.5. COMORBIDITEIT
De meeste mannen hebben niet 1 oorzaak, het is niet alleen dat ze roken/hypertensie/… maar het is eerder een
mix. Diabetes is het kenmerk (bloedvatschade, zenuwschade, comorbiditeit).
•
•
•

Micro-macro: aantasting van bloedvaten
Poly: aantasting van kleine zenuwvezels (aansturing van bloedvaten minder goed gecontroleerd)
Comorbiditeit: vaak overgewicht ontwikkelen, lager testosterongehalte

De graad van ED is vaak hoger. 75% van de mannen met diabetes lijdt aan een zekere mate van ED. Mannen met
diabetes ontwikkelen ED 10-15 jaar eerder. Bij mannen boven de 70 jaar heeft 95% ED.
2.1.6. IATROGENEOORZAKEN
Iatrogene oorzaken zijn oorzaken door het toedoen van de arts. Bij bijvoorbeeld prosstaatkanker kunnen de
zenuwen die naar de zwellichamen lopen beschadigd worden door een operatie aangezien deze vlak naast de
prostaat lopen.
2.1.7. MEDICAMENTEUZE OORZAKEN
Ook medicatie kan erectie stoornissen veroorzaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld:
• Bètablokkers
• Thiazide diuretica (plaspillen)
• Testosteron blokkers, LHRH, 5-ARI
• Diverse psychotrope medicatie
Bijvoorbeeld SSRI. Deze heeft een sterke remming op de seksuele respons. Als je deze medicatie stopt, kunnen
mannen lang last hebben van ED. Hiervoor is er niet echt en goede verklaring. De klachten kunnen 3-5 jaar
aanhouden na het stoppen van de medicatie. Als medicatie gebruikt wordt voor depressie is het moeilijker om
te onderscheiden van wat het effect is van depressie of van de medicatie.
•

Post-finasterie syndroom:

Dit syndroom is slecht gekend bij artsen. Als mannen ARI gebruiken voor haarverlies (beginnende kaalheid) in
lage dosis, krijgen ze vaak vage klachten van spierslapte, algemene vermoeidheid, depressieve klachten en
seksuele klachten (verminderd libido, verminderde ED, verminderd orgasme). Na het stoppen van de medicatie
blijft klachten vaak bestaan → ED: PDE5, libido: sekstherapie.
2.1.8. ANATOMIE
(Op terug komen)
•

Phimosis

Is een vernauwde voorhuid
•

Ziekte van Peyronie:

Vormen die afwijking geven aan de penis zoals zandloper of echte kromming. 50% krijgt goede erecties, 50% niet
(zie specifieke les!!!). Littekenweefsel geraken in zwellichamen → geen goed erectie
Plaatje: mannen die geopereerd gaan worden. Door een spuitje hebben ze artificiële erectie gekregen. Hierdoor
krijgen ze een goed beeld van wat de afwijking is om deze te corrigeren.
•
•
•

Penisfractuur
Congenitale condities
Fibrose van de zwellichamen
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2.2.

ERECTIELE DYSFYNCTIE: BURDEN

Erectiele dysfuncties zorgen voor negatieve gevolgen voor seksuele ervaring en emotioneel welzijn:
•
•

Onbevredigend seksleven, frustratie en gebrek aan spontaniteit
Beïnvloed het emotioneel welzijn, bezorgdheid over ernstige aanhoudende pathologieën (zoals hart- en
vaartziekten, hypertensie, diabetes en gevolgen van prostatectomie)

Het kan verlegenheid veroorzaken en de communicatie hieromtrent belemmeren. Voor zowel de patiënten als
de partner kan het zorgen creëren met een verminderde kwaliteit van leven.
ED geeft last en frustratie bij koppels. In dynamiek van de koppel geeft het bij de man prestatiedrang, vermijden
van seks, … Bij de partner geeft het angst (aan haar/hem liggen), frustratie, vermijden om de man niet te kwetsen.
Binnen het koppel geraakt het seksleven in vicieuze cirkel. De communicatie ligt stil. Het is belangrijk om tips te
geven hoe je ondanks ED je seksleven op pijl kan blijven houden.
2.3.

DIAGNOSE

De anamnese en het klinisch onderzoek van erectie disfunctie heeft twee doelen:
•
•

Het identificeren van het type van erectie disfunctie.
De identificatie van onderliggende corrigeerbare oorzaken.

2.3.1. WORK UP

Eerst wordt de medische en psychoseksuele voorgeschiedenis besproken:
•
•
•
•
•
•

Leeftijd, voorgeschiedenis: hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, (pelviene) chirurgie.
Medicatie/middelengebruik: Antihypertensiva, antidepressiva, alcohol, roken, drugs.
Andere seksuele problemen: libido, relatie
Bepaalde oorzaken voor ED zoals overgewicht, diabetes
Omkeerbare risicofactoren
Psychosociaal situatie (functioneren koppel/individu)

Vervolgens wordt er gefocust op het lichamelijk onderzoek:
•
•
•
•

Ziekte van Pyronie
Rectaal toucher (prostaatziekte/vergroting) Maar is niet rechtstreeks gelinkt met ED. Enkel leeftijd
waarop het voorkomt
Hypo: slechtere beharing, kleinere teelballen
Voelt man alles goed: normale pols en bloeddruk
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Ook kan er een labotest gedaan. Hierdoor wordt er bloed bij de man genomen om het volgende te bekijken:
•
•

T in bloed
Glucose en cholesterol

2.3.2. VRAGENLIJSTEN
Hierbij wordt de ernst en de etiologie nagegaan van de ED.
IIEF-EF
Het International Index of the Erectile Function of IIEF-EF is een vragenlijst om na te gaan hoe ernstig ED is. Hier
worden vragen gesteld over het krijgen van een erectie, de rigiditeit van de erectie, het behouden van de erectie,
hoe bevredigend de erectie is en het zelfvertrouwen van de man in het krijgen/behouden van een erectie.
Dit wordt gescoord van 1-5. Het maximum dat je kan behalen in 30, het minimum is 6. Bij therapie zou er
minimaal een verschil van 4 moeten zijn om de moeite te zijn.
HARDNESS SCORE
De Erection Hardness Score gaat over kwaliteit van erectie. Hierbij wordt er een score van 1-4 aangegeven.
•
•
•
•
2.4.

1: penis zwelt beetje op maar niet hard
2: penis is een beetje hard maar zeker niet hard genoeg
3: hard genoeg voor penetratie/ niet rigide
4: rigide
HOE ONDERSCHEIDEN VAN PSYCHOGENE EN ORGANISCHE ED

2.4.1. PSYCHOGEEN ED
• PLOTS
Psychogene ED komt vaak plots op, deze mannen hebben bijvoorbeeld vaak goede erecties, maar bij seksuele
contacten met en nieuwe partner ervaren ze ED, die zich blijft herhalen.
•

SITUATIONEEL

Het kan bijvoorbeeld enkel voorkomen bij de partner maar niet bij masturbatie of bij maîtresse
•

OCHTENDERECTIES EN MASTURBATIE

Deze mannen kunnen nog een ochtenderectie krijgen. Als je plots een ED hebt klagen de mannen dat de
ochtenderectie ook verdwenen is. Ze gaan dit bij het wakker worden controleren of voelen of er een
ochtenderectie aanwezig is. In het begin hebben ze nog goede ochtenderecties of bij masturbatie
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•

INTERVAL

Op een moment hebben ze wel nog een erectie, op een ander moment niet.
•

WANNEER

Niet altijd het geval maar is een typisch beeld. Deze kunnen een goede erectie houden bij aanraking of orale
bevrediging. Bij penetratie verliezen of er net na. Dit is het moment dat ze het gevoel krijgen dat ze de partner
moeten plezieren, de druk wordt te hoog o.w.v de stress.
•

OORZAAK

Relatiestoornissen, stress, … zijn vaak een oorzaak van psychogene ED
2.4.2. ORGANISCH ED
• GRADUEEL
De ED komen geleidelijk aan voor, door bijvoorbeeld het dichtslippen van de bloedvaten
•

NIET SITUATIONEEL

Deze mannen hebben altijd een erectieprobleem door bijvoorbeeld een slechte bloedtoevoer of bezenuwing
naar de penis toe.
•

OCHTENDERECTIES EN MASTURBATIE

Deze mannen hebben geen ochtenderectie en/of geen erectie bij masturbatie of een verminderde erectie bij
masturbatie.
•

WANNEER

De erectie heeft een verminderde rigiditeit of men kan zelfs geen erectie bekomen
•

RESULTAAT

Relatiestoornissen, stress, psychoseksuele problemen zijn het resultaat van organische ED.
2.5.

BEHANDELING

2.5.1. LEVENSTIJL VERANDEREN
Er bestaat data die aantoont dat een ongezonde levensstijl het risico verhoogd op ED vergroot. Roken heeft een
invloed op latere leeftijd, alcohol is niet detecteerbaar maar kan een acuut effect hebben op erecties.
Lichaamsbeweging zorgt voor een reductie van 30% op het ontwikkelen van ED.
Een interventie heeft een effect maar het effect is niet altijd even groot. Mensen met diabetes die een bepaald
dieet volgen hebben een verbetering op IIEF. Deze mensen beginnen met sporten en hebben gewichtsverlies.
Levensstijl is belangrijk om ED te voorkomen of te vermijden, maar als ED er eenmaal is, zijn de effecten van
levensstijl veranderingen maar van matig effect. De veranderingen zijn wel belangrijk omdat het bijvoorbeeld de
cardiovasculaire toestand gaat verbeteren. Ook motivatie is belangrijk!
Er is onvoldoende bewijs dat voedingssupplementen ED verbeteren, dus dit wordt niet standaard aangeraden.
2.5.2. ORALE MEDICATIE
Aan mensen met ED worden er vaak PDE5-remers gegeven. Opwinding zorgt ervoor dat de zenuwen en het
endotheel stikstofoxide vrijgeven. In de gladde spiercellen gaan deze diffunderen en is er een opstapeling van
cGMP. Bij opwinding is er veel cGMP wat zorgt voor ontspanning van de spieren. In een basale toestand wordt
het cGMP afgebroken door PDE5. Mannen met een ED gaan minder stikstofoxide vrijzetten. Doordat PDE5
geïnhibeerd wordt, wordt er meer cGMP opgestapeld.
32

Het placebo-effect is groot. In een studie waarbij ze placebo gegeven aan mannen (ene groep wist het en andere
groep wist het niet, laatste groep kreeg placebo en PDE5). Er was een verbetering van 4 punten op de vragenlijst.
VOORWAARDEN
• Er dient een seksuele prikkel te zijn (vrijzetting NO), dus te nemen1/2 uur voor seksuele activiteit
Mensen moeten de medicatie nemen op het moment dat er seksuele activiteit gaat zijn. Zo geeft de medicatie
de mannen vertrouwen.
•

Nooit combineren met stikstofdonoren (nitraten).

Te veel NO in de slagaders en het lichaam zorgt ervoor dat de bloeddruk verlaagd is.
•
•

Werkt minder goed bij zenuw- of endotheel schade, gezien er minder NO vrijzetting is.
Ook bij psychogene ED soms bruikbaar om de vicieuze cirkel te doorbreken

Niet iedereen gaat en seksuoloog willen gaan, zeker aan het begin van een nieuwe relatie. De medicatie wordt
dan kortdurend gegeven om het zelfvertrouwen te herstellen.
Fosfodiësterase type 5 (PDE5) -remmers zijn effectieve, veilige en goed verdragen therapieën voor de
behandeling van mannen met ED. Het zijn eerstelijnsbehandeling voor de meeste mannen met ED die geen
specifieke contra-indicatie hebben voor hun gebruik. Er zijn geen significante verschillen in werkzaamheid,
veiligheid en verdraagbaarheid tussen PDE5-remmers
Deze medicatie begint met de hoogste dosis. Beginnen met een lage dosis heeft als risico dat het niet gaat
werken, waardoor het vertrouwen in medicatie weg is. Bij een hoge dosis is er een goed effect en krijgen ze meer
vertrouwen in de medicatie. Hier is afbouwen mogelijk. Er zijn twee mogelijkheden
•
•

Langwerkend: Tadalafil
Kortwerkend: Sildenafil, Verdenafil, Avanafil

OVERZICHT MEDICATIE

•

Sildenafil (oude viagra)

Sildenafil werkt na een uur en werkt 4uur lang. Het heeft als nevenwerking: hoofdpijn, blozen en hypotensie
gecombineerd met nitraten.
•

Vardenafil (levitra)

Werkt precies hetzelfde als viagra. Het heeft als nevenwerking: hoofdpijn en blozen. Omdat het zo gelijkaardig
is aan de viagra, wordt dit minder verkocht.
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•

Tadelafil:

Tadalafil bestaat zowel in hoge als in lage dosis. Bij de hoge dosering moet de medicatie 1-2h voor betrekking
ingenomen worden. De medicatie werkt 24h-36 uur. Dit is ook beter bekent als het weekendpilletje. Het kan
genomen worden op vrijdag en zijn gedekt tot zondagmiddag. Het zorgt voor een betere bewaring van
spontaniteit. Bij een lagere dosis moet het pilletje elke dag ingenomen worden. Het effect is dan continu. De
kracht van de werking is minder bij de dagelijkse inname. Een hogere dosering is beter bij iemand met ernstige
ED.
De neveneffecten zijn hoofdpijn, rugpijn en myalgie (spierpijn)
•

Avanafil (Spidra):

Avanafil werkt heel snel, je kan deze 15 minuten voor betrekking innemen of tijdens het voorspel. Het zorgt voor
een goed erectie om betrekking te hebben. Door dit pilletje hoeft seks niet gepland te worden, je kan het
innemen wanneer het nodig is. Het is zeer selectief voor PDE5 waardoor er minder neveneffecten (enkel
hypotensie gecombineerd met nitraten)
EFFECT MEDICATIE
Medicatie werken krachtiger dan levensstijl. Bij mensen met bijvoorbeeld diabetes zijn de effecten minder
duidelijk. Mannen hebben bloedvat-, endotheel- en zenuwschade (bij prostaatverwijdering).
ONDERLINGE VERGELIJKING
De verschillen zijn redelijk klein, bijwerkingen zijn wel verschillend
WAT ALS MEDICATIE NIET WERKT?
Als medicatie gestopt moet worden omdat het niet effectief is, te duur of verhinderd wordt door andere zaken,
welke stappen kunnen er dan ondernomen worden? Bij lage testosteron kan er T bijgegeven worden. Ook
shockwaves, stamcel therapie en bloedplaatjes rijk plasma gegeven worden. Shockwaves komen meer voor.
2.5.3. INJECTIE
Een injectie wordt gegeven als er niet reageert wordt op pilletjes of indien er een radicale prostatectomie
(zenuwcellen herstellen zeer traag) is geweest. Deze medicatie werkt krachtiger dan de pilletjes en er moet niet
per se een intacte bezenuwing zijn.
De injectie wordt ingespoten in de zwellichamen. Deze geven een rechtstreekse vaatverwijding. Zolang er een
actieve dosis in de penis aanwezig is, zal er een erectie zijn. Op het moment van niet-opgewonden zijn, gaat de
erectie niet weg. Er bestaat een mogelijkheid om priapisme te krijgen, dit is een erectie die langer dan 4 uur
duurt, die schade kan veroorzaken aan de penis.
Dit kan je vermijden door dosis op te bouwen, proberen tot dosis te komen om een tot een erectie te komen die
lang genoeg duurt en een score van 3-4 hebben. Als de erectie een half uur duurt, dan stoppen ze met het
opbouwen van dosis).
Het injecteren moet aangeleerd worden.
2.5.4. IMPLANTEN VAN ERECTIEPROTHESE
Implantaten is de laatste optie die artsen kunnen aanbieden. Als er niet gereageerd wordt op medicatie en
injectie, o.w.v andere medicatie, ziekte van pyronie (ernstige en ED). Er bestaan drie soorten protheses:
•

BUIGBARE PROTHESES

Hierbij worden twee buigbare buisjes in de penis geplaatst. Dit is vooral voor mannen die in het verleden een
operatie hebben gehad waardoor het pompje/reservoir niet geplaats kan worden. Ook wordt deze prothese
gekozen indien mannen niet meer zo handig zijn. Mannen met MS kunnen minder voelen hebben een
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verminderde motoriek. De penis kan naar boven gebogen worden (op moment van betrekking) en naar beneden
gebogen worden (op moment van rust). Er is altijd wel een bobbel te zien in de onderbroek o.w.v. de rigiditeit.
Er is een hoog percentage aan tevredenheid bij goede counseling
Het nadeel hiervan is dat de penis altijd hard is, er is geen natuurlijke cyclus meer van slappe en stijve penis.
•

TWEEDELIG OPBLAASBARE PROTHESE

Het pompje met vocht, als op pompje knijpt gaat vocht naar dat stuk van prothese gaat waardoor het voller
wordt. De volumeshift is te klein om een slappe en rigide penis te geven.
•

DRIEDELIG OPBLAASBARE PROTHESE

De prothese bestaat uit een ballon, pompje (in de balzak) en twee cilinders in de zwellichamen. Deze gaan 10 tot
15 jaar mee. Het is de meest natuurlijke optie, het heeft eenmalige kost, definitieve optie.
Er worden twee langwerpige cilindrische ballontjes in de zwellichamen geplaatst. Het kapsel wordt behouden,
maar sponsweefsel wordt opzij gedrukt. In scrotum wordt het pompje verborgen. Vanonder aan het pompje
met ribbels er moet hierop drukt voor een erectie te krijgen. Het bovenste stuk is om prothese af te laten. Het is
verbonden met een reservoir die tegen de blaas ligt. Bij het knijpen komt er vloeistof naar de cilinders die zorgt
voor de rigiditeit
Toch zijn er nadelen aan verbonden. Het is een pijnlijke chirurgie, de prothese is gemaakt van silicone. Als de
prothese helemaal leeg is, is dat stug materiaal dat vouwtjes kan geven op moment dat het leeg is. Hierdoor zal
de balzak niet natuurlijk hangen. Er kunnen complicaties voordoen, een verkorting van de penis. De penis is vaak
korter dan hoe ze het herinnerde als er een goede erectie was. Er is een verlittekening van het sponsweefsel
waardoor het wat krimpt. De testes worden niet verwijderd. De eikel blijft kleiner dan dat hij werd tijdens een
gewone erectie
Bij transmannen wordt er een plaatje vastgemaakt op het schaambeen. Er worden andere protheses gebruikt.
Een amputatie kunnen wel een klassieke prothese hebben omdat er nog resterende zwellichamen zijn die
vastgehecht zijn het schaambeen
2.5.5. COUNSELING
GEEN COUNSELING BESPROKEN in de les omdat het niet expertisegebied is van prof (zie KLINSICCHE SEKS). Het
is wel belangrijk om de verwachtingen te temperen, voor te bereiden op een kortere penis dan vroeger (toen ze
nog een goede erectie hadden). De penis kan pijn doen. Er is een kans op floppy glans, hierbij steunt de eikel niet
meer goed op de zwellichamen waardoor die niet meer opzwelt bij een erectie.
2.5.6. VACUÜMPOMP
Een vacuümpomp wordt geven aan patiënten met een contra-indicatie voor geneeskundige therapie en operatie
of voor degene die geen operatie willen ondergaan. Ook is het voor mannen die een penisrevalidatie ondergaan.
De penis wordt in een plastiek kokertje gestoken. Door te pompen wordt de lucht weggezogen. Hierdoor gaat er
zuurstofarm bloed in de penis getrokken worden en loopt de penis vol met bloed. De penis ziet er wat blauwer
uit en voel ook kouder aan. Als ze de erectie willen behouden, moet deze afgesloten worden met een bandje aan
de basis van de penis. Dit kan zwelling en bloeduitstorting veroorzaken als je het bandje te lang om de penis laat.
Een vacuümpomp wordt niet echt aangeraden omdat niemand echt tevreden is over de werking. Toch wordt het
aangeraden bij de ziekte van pyronie en voor penisrevalidatie of in voorbereiding voor een penisimplantaat (dan
is het bandje niet nodig).
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LES 4: GOEDAARDIGE AANDOENINGEN VAN DE PENIS
1. ZIEKTE VAN PEYRONIE
1.1.

INLEIDING

Bij de ziekte van Peyronie ontstaat er littekenweefsel ter hoogte van de tunica albuginea van de corpus
cavernosa. Het is een verworven dorsale kromstand van de penis. Door het littekenweefsel zorgt ervoor dat de
penis naar boven wordt getrokken en in een hoekstand terecht komt.
1.2.

PREVALENTIE EN PREDISPOSITIE

Elke man zou dit in principe kunnen krijgen. De prevalentie is 3,2% en komt vaak voor bij (predispositie:) diabetes,
erectiestoornissen, radicale prostatectomie en genetische predispositie (zoals Dupuytren en Ledderhosen).
1.3.

NATUURLIJK VERLOOP

De ziekte van Lapeyronie heeft twee verschillende verlopen:
•

Acute fase

Penile pijn, pijnlijke erecties, voelbare nodule of plaque in de tunica albuginea, progressieve curvatuur.
•

Chronische fase

Harde (mogelijk) verkalkte plaques, stabiele curvatuur, pijn verdwijnt altijd spontaan.
1.4.

KLINISCHE PRESENTATIE

De ziekte van Peyronie heeft verschillende soorten kromstanden:
•

DORSALE KROMSTAND

Acute knik, de huid trekt wat in en de penis is ook wat geknikt
•
•

LATERALE KROMSTAND
ZANDLOPERFIGUUR

Deze is redelijk zeldzaam. De erectie is goed aan de basis en goed aan de zwellichamen onderaan de glans. Maar
er is een plak die de zwellichamen toesnoeren. Bij penetratie knikt de penis weg, dit is een schanierprobleem.
Omdat er minder bloedtoevoer is, begint die penis weg te knappen. Deze mannen hebben bang om seks te
hebben
•

VERKORTING

De penis steekt 2cm boven de pubis.
•

TORSIE

De penis kromt naar links en is in zijn as gedraaid, waardoord de richting van de plasopening ook gedraaid is.
1.5.

TABOE

Er bestaat nog taboe omtrent de ziekte van Peyronie. Patiënten hebben moeite om daarmee naar de arts te
gaan. Het is een ziekte die mannen zeer onzeker en angstig maakt. 10% gaat er niet mee naar een dokter. 20%
heeft schrikt dat mensen hen zal uitlachen. Een deel vindt bezoek aan de dokter niet behulpzaam. Dokters
hebben vaak schrik om de ziekte aan te pakken omdat de uitkomst vaak niet optimaal is.
1.6.

BEELDVORMING

Er zijn verschillende vormen van beeldvorming om de ziekte van Peyronie in beeld te brengen
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•

ECHO

Een echo wordt gebruikt om de grote van de plaque te beoordelen en kijken of er verkalking is. Boven op de
zwellichamen ligt een schijf (kan kalk of littekenweefsel zijn). Verkalkte plaque is vaak in een chronische fase,
niet veel ontsteking en gaat niet veel meer bewegen.
•

DOPPLER

Met een doppler kan de schelheid van RBC in de bloedvaten bepaald worden om bloeddoorstroming te meten.
Zo kan er een inschatting gemaakt worden van de kwaliteit van de erecties (een erectie nodig bij onderzoek)
•

MRI

Bij een MRI wordt de hele penis in een keer bekeken. Er is een verdikking aan de dorsale kant. De tunica verdikt
en de zwellichamen zijn vernauwd. Niet enkel door volume van de plaque maar ook dat het de andere kant naar
zich toetrekt. Een littekenweefsel heeft de neiging om naar elkaar toe te trekken.
o
1.7.

Goed om gemakkelijker te begrijpen voor een Pt

BEHANDELING

De behandeling is afhankelijk van de fase. Er zijn verschillende soorten behandelingsopties.
1.7.1. ACUTE FASE
Er is weinig dat er kan gebeuren om het proces te doen stoppen. De patiënt moet wachten tot hij in de chronische
fase zit om over te gaan op chirurgie. Wachten is de gouden standaard. Genezen van de ziekte van Peyronie kan
niet.
ORALE THERAPIE
Er kunnen verschillende soorten medicatie gegeven worden nl: Vitamine E, Para-aminobenzoate (potaba),
Tamoxifen, Colchicine, Carnitine, Pentoxifylline of PDE5i
•
•

Pentox: littekenweefsel en ontsteking afremmen.
PDE5 kunnen zuurstofradicalen in littekenweefsels en ontstekingen.

Wordt veel voorgeschreven, veel artsen vinden het moeilijk om aan te raden om te wachten. Vandaar dat ze
medicatie geven zodat de Pt het gevoel heeft dat ze behandeld worden.
TRACTIE/VACUUMTHERAPIE
• TRACTIE
Er wordt een kussentje dat tegen de pubis geplaatst, met twee metalen uitschuifbare metalen aan. Het is de
bedoeling dat het aangedraaid wordt, waarbij er tractie zit. Het kan elke dag een beetje bijgedraaid worden. Het
wordt 2 tot 8 uur per gedragen. Er is een afname van de curvatuur van 10-40°. Het is een lastige therapie om
correct toe te passen met een beperkte verbetering.
•

VACUÜMPOMP

Is de klassieke penispomp. Door de penis vacuüm te trekken wordt de penis rechtgetrokken. De cellen in het
littekenweefsel worden uitgerekt. Hierdoor zetten die hun omgeving ook vast in die toestand. Hierdoor wordt
de lengte bewaart van het littekenweefsel waardoor deze niet krom getrokken kan worden. Er is 5-25% kans op
verbetering.
EMDA/ESWT/CORTISONE INJECTIES
• EMDA
EMDA is electromotive drug administration. Dit is een ion therapie waarbij er met ionen bepaalde stroompjes
naar de tunica albuginea. Dit heeft geen effect
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•

ESWT

ESWT is extracorporeal shock wave therapy. Dit is een therapie die gebruikt maakt van schokgolven. Deze gaan
niet helpen om de curve te verbeteren maar wel om de pijn te verbeteren. De pijn gaat altijd spontaan over.
•

INJECTIES CORTISONEN

Hebben geen effect.
1.7.2. CHRONISCHE FASE
COLLAGENASE INJECTIES
Collagenese is een enzym die het littekenweefsel afbreekt. Het gaat de collageenvezels in kleine stukjes knoppen
en de kruisverbindingen tussen collageenvezels verbreken. Hierdoor kan er minder weefsel samengetrokken
worden, waardoor er een versoepeling is van het litteken.
Er is een gemiddelde correctie van de curvatuur met 34% na 8 injecties. De verbeteringen zijn redelijk beperkt
en de behandelingen zijn duur.
CHIRURGIE
Chirurgie is de gouden standaard.
•

PLICATIE:

Plicatie wordt gebruikt om de kromming van de penis te corrigeren. Hierbij wordt het weefsel van de penis
opgevouwen.
Bij de Nesbit-operatie wordt aan de tegenovergestelde zijde de tunica hechtingen gezet om de tunica bij elkaar
te trekken. Hierdoor wordt het even kort aan beide kanten en gaat penis rechtstaan. Hoe meer curvatuur je moet
verbeteren hoe korter de penis is, dus dit wordt bij mensen gedaan met weinig curvatuur (< 60°) en goede
erecties.
De Lue operatie wordt gebruikt voor krommingen tussen de 40 en 60 graden.
•

PLAQUE-INCISIE

Hierbij wordt het litteken ingesneden en vervangen door een greffe. Dit is vaak het hartzakje van een koe omdat
het bindweefsel lijkt op de tunica. Het is een complexere chirurgie. Dit is voor mannen met een goede erectie en
forse kromstand (> 60°) De resultaten zijn teleurstellend.

•

• Littekenweefsel insnijden en het gat vervangen door greffen (hartzakje)
• Resultaten zijn teleurstellend
PENISPROTHESE & WILSON MANOEVRE

Heelkundig geplaatste penisprothesen vervangen het gezonde sponsweefsel dat aanwezig is in de zwellichamen.
Bij het plaatsen van de penisprothese wordt er op basis van de druk heel had een buiging gemaakt in de
tegenovergestelde richting van de kromstand. De plaque gaat breken en de penis wordt rechter. De penis wordt
nog rechter door de maanden na de operatie o.w.v. de druk. Dit is bij mannen waarbij er ook een verminderde
erectiele functie is
Bij plaatsing: op basis van de druk heel hard buigen in de richting tegen de kromstaat in, dan gaat de plaque
breken wordt de penis rechter. De penis wordt ook nog rechter door de maanden na operatie, o.w.v de druk
COUNSELING
Counseling is de beste chirurgische techniek. Mensen komen met de verwachting dat de operatie terug eruitzien
zoals ervoren. De penis moet recht genoeg worden om betrekkingen mogelijk te maken. Chirurgisch niet mogelijk
om de ziekte ongedaan maken. Het is dus belangrijk om realistische verwachtingen te creëren.
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Ook weten wanneer er niet moet geopereerd worden:
•
•
•

1.8.

Bij patiënten die ondanks de veranderingen nog een prima seksleven hebben. De patiënt heeft te weinig
last van de veranderingen, een operatie gaat geen verbetering brengen.
Penis zonder verkorting is niet haalbaar
Patiënten die naar artsen blijven naar artsen gaan om een operatie te krijgen omdat ze gestoord zijn
door symptomen van ziekten of onrealistische verwachtingen hebben.
CONGENITALE (AANGEBOREN) KROMSTAND

Niet alle kromstanden te maken met ziekte van pyronie. De kromstand is meestal naar de onderkant van de
penis. Dit gaat naar de onderkant omdat het een resultaat is van een aanlegstoornis. De zwellichamen zijn
geroteerd en de plasbuis zijn korter. Deze mannen hebben een langere penis dan gemiddeld.
Dit komt vaak voor bij jonge mannen, vaak adolescenten; meestal voordat ze seksuele betrekking hebben gehad
De enige oplossing: chirurgie (enkel bij mensen die geen betrekkingen kunnen hebben door de stand afwijking
van de penis).

2. PENILE URGENTIES
2.1.

PRIAPISME

Priapisme is een pathologische aandoening waarbij er een erectie optreedt gedurende 4 uur of meer welke niet
gerelateerd is aan seksuele prikkeling of stimulatie. Hierin zijn er twee vormen:
•
•

Low flow of ischemisch
High flow

2.1.1. ISCHEMISCH PRIAPISME
Ischemische priapisme is een compartimentsyndroom. Door supra fysiologische druk in het corpus cavernosa zit
het bloed gevangen in de penis. Doordat de druk hoger is dan in de arteriële circulatie, is er geen circulatie meer
waardoor er zuurstofgebrek is. Als dit te lang aanhoudt kan het schade en verminderde erectie veroorzaken.
Priapisme kan optreden als een bijwerking van medicatie voor:
o
o
o
o

Bepaalde anti-psychotische medicatie
Leukemie
Sikkelcelziekte
Recreatief spuitjes gebruiken

DIAGNOSE
Tijdens de anamnese is pijn een indicator. Bij het klinisch onderzoek wijzen de indicatoren rigiditeit, en niet
pulsatiel op deze vorm van priapisme. Met een Doppler-echo wordt gekeken of er nog sprake is van
bloeddoorstroming, aangezien bij low flow dit niet het geval is. Ook kan er gekeken worden naar intra caverneus
bloedgas. Als de pH-waarde zuur is, het O2 te laag en het CO2 te hoog dan is dit een teken van zuurstoftekort.
BEHANDELING
De behandeling van Low flow betreft 3 stappen met als doel de druk uit de penis krijgen, zodat er nieuw bloed
in kan komen. Dit is dringend, dus de stappen worden binnen 15 tot 20 minuten doorlopen.
•

STAP 1

Aspiratie van zuurstofarm bloed tot de tumescentie bereikt is. Het bloed verandert van dieprood naar helderrood
wanneer er weer circulatie in het corpus cavernosa is. Dit is te controleren door het nemen van bloedgas.
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•

STAP 2

Als dat niet lukt worden sympathicomimetica ingespoten om vasoconstrictie te bekomen (phenylefrine).
•

STAP 3

Bij falen wordt een verbinding (shunt) aangelegd tussen corpus
cavernosum (hoge druk) en spongiosum (lage druk). Denk hierbij aan
het filmpje uit de les. Er wordt een opening in de penis gemaakt,
waarna het bloed er uit schiet (door de hoge druk). Dit bloed is
donkerrood en stroperig door het tekort aan zuurstof.
•

OPTIONEEL!

Wanneer er na 36 uur geen recuperatie van de erectiefunctie meer is,
wordt in sommige centra in die gevallen direct een penisprothese aangeboden, als de corpora nog niet volledig
fibrotisch zijn. Wanneer een patiënt pas na 36 uur met deze afwijking bij de dokter komt dan weet deze dat de
spierweefsels al afgestorven zijn, in dat geval wordt de prothese dus ook meteen geplaatst. Wanneer dit later
gedaan wordt is er kans op littekenweefsel.
RESULTAAT
Het herstel van de erectiele functie is afhankelijk van de tijd waarin de patiënt met het probleem naar de dokter
is gegaan. Onder de 12 uur is recuperatie van de erectiele functie mogelijk. Wanneer de patiënt 12 tot 36 uur
gewacht heeft is er schade aan het endotheel van de sinusoïden, blootliggen van basale membraan en
aanhechten van trombocyten. Dit is een grijze zone, er is een kleine kans op recuperatie van erectiefunctie. Bij
meer dan 36 uur is er sprake van gladde spiercelnecrose en transformatie van gladde spiercellen naar
(myo)fibroblasten naar fibrose. In dit geval is er sowieso geen kans meer op recuperatie van de erectiefunctie.
2.1.2. HIGH FLOW PRIAPISME
High flow priapisme is het gevolg van een fistel tussen het bloedvat en het sponsweefsel in het corpus
cavernosum. De typische oorzaak is door een val op de stang van de fiets. Er is een scheurtje in de slagaders van
de zwellichamen, dat geneest niet altijd goed. Het zwellichaam wordt dan continue gevuld met bloed, waardoor
die dikker en harder wordt. Die wordt niet volledig stijf.
DIAGNOSE
Tijdens de anamnese en het klinisch onderzoek wordt er vastgesteld dat er geen sprake is van pijn. De penis is
in te drukken, niet rigide en soms zijn er pulsaties. Met de echo-doppler wordt een hoge bloedstroming gezien.
Een arteriogram kan het fistel tonen. Het wordt behandeld met een super selectieve embolisatie van de fistel.
Bij het nemen van een bloedgas is deze normaal, er is geen over verbruik van zuurstof.
BEHANDELEN
Coils of cocktail van bloedplaatjes zodat het scheurtje opgestopt wordt, waardoor de penis niet continue volloopt
met bloed of conservatief.
2.2.

PENISFRACTUUR

Door buiging van de onder druk staande tunica albuginea kan deze scheuren, dis gebeurt meestal aan de
onderkant (bij de ziekte van pyronie is dit aan de bovenkant). Dit noemen we een penisfractuur. Een
penisfractuur komt 50% voor bij reversed cow-girl: bij het aanspannen van de bekkenbodemspieren zijn is de
druk in de penis tot 200-300 ml/kwik. Als die op dat moment uit de vagina komt en tegen dam op perineum zit
het volle gewicht van de vrouw op de axiaal van de penis.
DIAGNOSE
Er is op het moment van scheuren duidelijk een klap merkbaar (gehoor en gevoel). Daarnaast is er een
onmiddellijk verlies van de erectie en voelt de man een hevige pijn. Dit wordt gevolgd door
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ecchymose/hematoom/eggplant deformity, oftewel de penis kleurt donkerrood door het bloed dat meteen in
de andere lagen van de penis terecht komt.
BEHANDELING
Die mensen komen uitgesteld op spoed (schaamte). De barst in tunica moet direct gerepareerd worden. Soms is
de plasbuis ook gescheurd.
•
•

Gevolgen: geneest met littekenvorming of door hechtingen kromgetrokken
Erectiestoornissen: omdat littekenweefsel in erectieweefsel zit en omdat veneus blokkeermechanisme
verstoord is

3. AANGEBOREN AFWIJKINGEN
Notie van hebben omdat het impact kan hebben op de seksualiteit
3.1.

AANDOENINGEN VAN DE VOORH UID EN HET FRENULUM

3.1.1. ANATOMIE VAN VOORHUID EN FRENULUM
De voorhuid dient als bescherming van de glans (tegen keratinisatie/verharding van de huid). Het slaat de
natuurlijke lubricatie (smegma, voorvocht) op en verdeelt dit over de eikel. Daarnaast dient het als een soort
‘lager’ bij seksuele betrekkingen en masturbatie. De voorhuid rolt over de eikel heen bij penetratie en dient
daarbij als een tussenmechanisme. Ook voorziet het de penis van overtollige huid in erectie, zodat de huid niet
strak komt te staan. Als laatste zorgt de voorhuid ook voor een bepaalde gevoeligheid, doordat het veel
Meisner lichaampjes bevat. Het frenulum zorgt ook voor gevoeligheid van de penis en houdt de voorhuid op de
juiste plaats.
3.1.2. PHIMOSIS
Phimosis is een aandoening van de voorhuid, het is een vernauwde of nauwe voorhuid. Bij kinderen is dit
fysiologisch, een natuurlijk fenomeen dat passend is bij het normale bestaan. Deze vorm noemen we dan ook
fysiologische fimosis.
FYSIOLOGISCHE FIMOSIS
Bij jonge jongetjes is het bijvoorbeeld moeilijk om de voorhuid naar achteren te trekken (zie afbeelding). Er is
sprake van een slurf-aspect, dit is normaal en wordt bij het strak trekken een soort tuitje. Dit komt voor tot
ongeveer een jaar of 3/4. Na die leeftijd komt het los. Tegen 3 jaar is 90% van de voorhuiden retraheerbaar. Vaak
zijn moeders hier bezorgd over, ze denken dat ze het op deze manier niet voldoende kunnen wassen. Het is dus
goed om hierover uitleg te geven.
In de puberteit kan er nog wel sprake zijn van Balano-preputiale vergroeiingen. Dit zijn vergroeiingen tussen de
eikel en de voorhuid, wat normaal is tot de puberteit. Door het aanmaken van smegma, het opkomen van
erecties en het beginnen met masturbatie verdwijnt dit langzaam en komen de voorhuid en de eikel los van
elkaar.
PATHOLOGISCHE PHIMOSIS
Dit is meestal te zien wanneer kinderen ouder dan vier zijn. Het kind heeft hier dan last van en de voorhuid kan
nog steeds niet naar achter worden getrokken. Dit kind heeft ook vaak last van ontstekingen op deze plaats. Het
gaat hierbij om de natuurlijke fimosis, maar die niet vanzelf verdwijnt. Deze pathologische fimose uit zich in de
voorhuid door meer de vorm van een grote speldenkop aan te nemen en is daarnaast wit en stug. Er zal
daarnaast sprake zijn van recurrente infecties (balanitis).
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COMPLICATIES INDIEN HET NIET BEHANDELD WORDT
Als de pathologische fimosis niet behandeld wordt, kunnen jongens op latere leeftijd pijn ervaren tijden de
erectie en kunnen ze last hebben van het plassen omdat de urinestraal verminderd is door de vernauwing.
Daarnaast kunnen zich er ook infecties en mictiestoornissen voordoen, recurrente balanitis, is er een verhoogd
risico op seksueel overdraagbare aandoeningen, verhoogd risico op kanker en parafimosis.
Bij parafimosis schiet de voorhuid over de eikel en kan vervolgens niet meer terug omdat die te nauw is. De
bloedcirculatie in de voorhuid raakt dan verstoord, waardoor er vocht uit de bloedvaten komt. Hierdoor ontstaat
er een oedeem waardoor de penis opzwelt. Dit is erg pijnlijk en kan de eikel afsnoeren. Men noemt dit Spaanse
kraag omdat het lijkt op de brede, gesteven kragen van historische Spaanse hoogwaardigheidsbekleders.
3.1.2.1. BEHANDELING
• CIRCUMCISIE (CHIRURGIE)
Met circumcisie bedoelen we besnijdenis. De voorhuid wordt dan weggehaald tot onder de eikel. Besnijdenis
kan volledig of partieel. Bij een volledige circumcisie wordt
zowel het binnenblad als het bovenblad weggehaald. Bij
partiële circumcisie wordt enkel het nauwe stuk weggehaald.
Rondom-rond wegsnijden, waarna het buitenblad van
schachthuid gehecht aan rest van binnenblad. De eikel ligt altijd
vrij. De eikel gaat ruwer en stugger worden, dat geef
veranderingen in het gevoel van de eikel
Preputioplastie = voorhuid in de lengte ingeknipt en in de breedte wordt gehecht. Het nadeel partieel & pre:
littekenvorming die het wat nauwer gaat maken
Er wordt daarom ook steeds meer in vraag gesteld of je dit een kind aan mag doen, zonder consent van dit kind
zelf. In Amerika wordt bijna elk kind besneden als het een paar maanden oud is. Bij de Joden en Moslims is
besnijdenis een ritueel wat bij het geloof hoort. Het blijkt niet zo te zijn dat het beter is om de voorhuid te
verwijderen, terwijl verwijdering voor bijwerkingen kan zorgen. Als het later nadelen kan opleveren voor het
kind, moeten we besnijdenis (buiten medicatie om) dan toestaan? Er bestaat hierin strijd tussen vrijheid van
religie en cultuur tegenover lichamelijke integriteit.
•

MEDICAMENTEUS:

Door middel van een cortisone crème wordt de huid dunner of soepeler gemaakt. Dit kan een aantal keer
herhaald worden indien nodig. Dit is minder effectief en meer kans op recidief
3.1.3. FRENULUM BREVE
Het frenulum is te kort waardoor het gaat scheuren, bloeden, pijn doet en er littekenvorming is.
3.1.3.1. BEHANDELING
De behandeling gebeurt door een frenulotomie. Hierbij wordt het frenulum dwars ingesneden en in de lengte
vastgehecht.
3.2.

HYPOSPADIE

Hypospadie is een congenitale afwijking waarbij de opening van de urethra aan de onderkant van de penis
uitkomt. De opening kan zich op gelijk welke plaats tussen de glans en het perineum bevinden. Dit gaat vaak
gepaard met een kromstand van de penis naar de onderkant toe. Het komt voor bij 1 op de 250 jongens.
De plasbuis is onderontwikkeld weefsel. Tijdens embryonale ontwikkeling is er onvoldoende mannelijke
hormonen, waardoor de plasbuis niet in zijn totaliteit wordt ontwikkeld. Deze afwijking ontstaat door hormonale
blootstelling (androgenen), wanneer het kind nog in utero is. Er zijn daardoor ook vaak geassocieerde
afwijkingen: cryptorchidie (= niet ingedaalde teelballen), hydrocoele, DSD.
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3.2.1.1. BEHANDELING
Er is enkel chirurgisch mogelijk. Deze kan worden ingezet vanaf 12/18 maanden na de geboorte. Het kind kan
dan nog geen consent geven. Op jonge leeftijd is het weefsel nog plastisch en in ontwikkeling. Er zijn verschillende
technieken. Vaak gaat het hierbij om complexe chirurgie met een hoog risico op falen (fistelvorming) en nood
aan 2 tot 3 stappen.
Op volwassen leeftijd is het echter wel lastiger om de extremen vormen van hypospadie mooi te repareren. Deze
vorm van hypospadie noemen we hypspadias cripple.
Het gaatje van de plasbuis wordt naar de eikel gebracht en er wordt een nieuw stuk plasbuis aangelegd met
flapje van voorhuid of scrotum. Complexe chirurgie (met kansen op falen, als het lager ligt). Soms is het moeilijk
om een reconstructie uit te voeren als de plasbuis echt sterk onderontwikkeld is. Er wordt gebruik gemaakt van
wangslijmvlies wat lijkt op plasbuisslijmvlies die een betere reconstructie toelaat.
3.3.

EPIDSPADIE -EXTROFIE

Dit is het tegenovergestelde van hypospadie. De opening van de urethra zit aan de bovenkant (dorsale zijde) van
de penis. Door deze opening kun je de plasbuis en blaas zien liggen. Het schaambeen heeft zich bij deze afwijking
niet gesloten. De schaambeenderen staan uit elkaar, de penis ligt hoger, de plasbuis komt hoog in uit. De blaas
is soms open onder de navel.
Reconstructie gebeurt tijdens eerst levensdagen en is zeer complex. Het geeft nog complicaties op latere leeftijd.
Soms kan de blaas niet hersteld worden en wordt er een stoma gelegd ter hoogte van de penis. De penis is vaak
onderontwikkeld, waardoor er vaak gevraagd wordt naar penisverlening of vervanging. Er wordt een flap
gemaakt van arm of beenweefsel, waarna de bloedvaten verbonden worden met bloedvaten in de lies.

4. AANDOENINGEN VAN SCROTUM EN TESTIS
4.1.

GOEDAARDIGE SCROTALE ZWELLINGEN

4.1.1. VARICOCOELE
Dit is een uitzetting van de aders rond de teelbal. Het komt vooral voor aan de linkerkant omdat de linker ader
van de testes recht uitkomt op de ader van de nier. Daarom stroomt het bloed vaker terug door een defect aan
de kleppen in de ader. Dit komt voor bij 15% van alle jongens en bij 20 – 40 % van de subfertiele mannen. In 60
tot 75% van de gevallen zijn er afwijkingen te zien in de sperma-analyse.
OORZAAK
De oorzaak ligt bij defecte klepjes in de aders. De hydrostatische druk die daardoor ontstaat zorgt ervoor dat het
bloed terugstroomt. Hierdoor ontstaat er hypoxie (het weefsel wordt niet voorzien van voldoende zuurstof) in
de teelbal en warmt het kiemcelepitheel op. En zoals we eerder al geleerd hebben zorgt opwarming van de
teelbal voor sperma afwijkingen! De spermatogenese wordt bemoeilijkt.
BEHANDELING
Varicocoele wordt behandeld wanneer sprake is van fertiliteitsproblemen of wanneer kinderen een
groeiachterstand hebben. De terugstroom van het bloed wordt geblokkeerd. De aders worden dichtgeschroeid
of ze gaan met een katheter de ader binnen via de lies om een coil te zetten, zodat het bloed niet meer in
bepaalde regio’s kan en zijn weg langs andere wegen vindt.
4.1.2. HYDROCOELE
Dit is een afwijking van de balzak die ook wel waterbreuk wordt genoemd. Het is een zwelling van de balzak aan
één of beide kanten als gevolg van een ophoping van vocht rond de zaadbal of bijbal. Als er sprake is van een
aangeboren open lieskanaal spreken we van hydrocoele communicans. Het kan ook op latere leeftijd ontstaan.
Dit is reactief en komt bijvoorbeeld op na een ontsteking.
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BEHANDELING
Hydrocoele wordt behandeld door middel van lord-plicatuur. Dit houdt in dat het vlies (tunica vaginalis) dat het
vocht aanmaakt wordt omgekeerd, zodat het vocht opgenomen wordt in onderhuids weefsel.
4.1.3. EPIDIDYMISCYSTE EN SPERMATOCOELE
EPIDIDYMISCYSTE
Hierbij is er sprake van een opgestopt kanaaltje in de epididymis dat zich uitzet tot een dunwandige cyste. Het
gaat om verschillende cystes die je kunt hebben in de balzak.
SPERMATOCOELE
Een spermatocoele is een uitzetting van de zaadkanaaltjes in de epididymis. Het zijn zwellingen die mobiel zijn
en af te leiden zijn van de teelbal zelf. Je hoeft hier niets aan te doen als het de patiënt geen last geeft. Als het
wel last geeft moet het worden weggesneden.
4.1.4. ORCHITIS
Dit is een teelbalontsteking, meestal heeft de patiënt hiernaast ook prostatitis. Een kind kan ook bof orchitis
hebben. Dit ontstaat door opgezwollen speekselklieren, wat ook op de teelballen slaat. Deze vorm van orchitis
kan leiden tot infertiliteit op volwassen leeftijd.
De meeste virale ontstekingen kunnen een ontsteking geven en verminderde spermakwaliteit. In de teelbal worden verschillende cellen E’s
op voorkomen. Dit is het proteïne waar corona onze cellen aanvallen. Corona heeft een uitgesproken effect heeft op de sperma kwaliteit
dan andere infecties. Of het tijdelijk is of niet, is nog niet duidelijk!

4.1.5. EPIDIDYMITIS
Dit is een ontsteking aan de bijbal. Deze is dan rood, warm en pijnlijk, wat kan leiden tot infertiliteit. Het kan
ontstaan door de seksueel overdraagbare aandoening: chlamydia en bij oudere personen komt het vaak door
onderliggend lijden, zoals bijvoorbeeld urethrastrictuur. Het kan behandeld worden met antibiotica.
4.1.6. GANGREEN VAN FOURNIER
Dit is een ontsteking van de huid en van de onderhuid (gelijkaardig beeld aan een vleesetende bacterie). Deze
ontsteking kan ontstaan vanuit infecties aan de epididymis, urethra en peri-anaal abces en leidt tot
weefselsterfte. Dit komt vooral voor bij oudere patiënten, bij patiënten met diabetes, of met patiënten met
immuun suppressie.
Het is een zeer snel progressieve ontsteking en het enige wat men kan doen is alle weefsel wat ontstoken is
wegsnijden tot op de spierlagen eronder, uitgebreide antibiotica geven en de patiënten intensieve zorgen geven.
4.1.7. TORSIO TESTIS
Torsio testis betekent verdraaiing van de teelbal in. Komt voor bij jongens in de late puberteit door de plotse
groei van de teelballen en het scrotum waardoor het makkelijker kan verdraaien. De teelbal hangt aan een
zaadstreng en draait om zijn as. De toevoer van de zaadstreng wordt daardoor afgesloten.
De reden hiervan is niet bekend. Dit kan al voorkomen bij baby’s. Ze hebben dan een opgezet en pijnlijk scrotum.
Aangezien ze dit nog niet kunnen vertellen is het belangrijk om iedere acute scrotale pijn te benaderen als een
torsio tot het tegendeel bewezen is. In veel van de gevallen verliest een baby de bal, omdat het niet op tijd wordt
opgemerkt. Er moet namelijk binnen 6 uur een ingreep worden gedaan om de testis te kunnen redden. De teelbal
wordt vastgehecht in de balzak, ook de andere balzak wordt behandeld.
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4.2.

VASECTOMIE, VASO -VASOSTOMIE

4.2.1. VASECTOMIE
Een vasectomie houdt het onderbinden van beide zaadleiders in. De twee eindjes kunnen dan niet meer naar
elkaar groeien. Dit wordt gedaan als sterilisatie vorm. Na ongeveer 13 tot 15 zaadlozingen is de man echter pas
steriel, aangezien er veel zaadcellen kunnen achterblijven in de gangen. Om dit schoon te maken moeten er
daarom meerdere ejaculaties plaats vinden. Een vasectomie is eigenlijk “irreversibel”, maar kan chronische
teelbalpijn veroorzaken, waardoor mannen terugkomen met de vraag of het weer aan elkaar gemaakt kan
worden.
1.1.1. VASO-VASOTOMIE
Een vaso-vasostomie gebeurt wanneer een patiënt de sterilisatie ongedaan wil maken. In dit geval wordt
getracht de zaadleiders terug doorgankelijk te maken. Echter hoe langer geleden de vasectomie, hoe moeilijker
het wordt om dit terug te draaien. De doorgankelijkheid kan moeilijk blijven en de sperma kwaliteit is na langere
tijd ook slechter geworden. Boven de 10 jaar na een vasectomie wordt het daarom afgeraden om het terug te
draaien. In dat geval wordt TESE aangeraden om de zaadcellen toch te kunnen gebruiken.
Percentage van slagingskans van een vaso-vastomie:
•

•

Doorgankelijkheid na herstel
o Microchirurgisch
o Loupe bril
o Blote oog
Spontane zwangerschapskans
o < 5 jaar
o 5-10 jaar
o > 10 jaar

80%
40 %
20%
70%
30%
< 10%

Bij faling kan TESE overwogen worden.
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LES 5: KANKERS EN SEKSUALITEIT
De diagnose kanker kan een uitgesproken impact hebben op de seksualiteitsbeleving.
BIO
•
•

Vermoeidheid, ziektegevoel, pijn, misselijkheid, hormonale stoornissen
Neveneffecten van behandelingen (chirurgie, radiotherapie, medicatie)

PSCHYO
•
•

Depressie, stress, angst, verdriet, kwaadheid, onbegrip
Body image, zelfvertrouwen

SOCIAAL
•
•
•

Relatie met partner (minnaar vs. verzorger), relatieproblematiek, communicatieproblematiek,
Seks en intimiteit: vermijding
Werk/financiële problematiek

1. PROSTAATKANKER
Deze ziekte kan doorgetrokken worden naar blaas- en endeldarmkanker. Veel van de seksuele effecten van
chirurgie van de prostaat zie je terugkomen bij blaas en rectum.
1.1.

INLEIDING

1.1.1. ONTSTAAN – PATHOFYSIOLOGIE – RISICOFACTOREN
Prostaatkanker is hormoon gedreven.
Risicofactoren: westers dieet (dierlijke vetten) > overgewicht, Afrikaanse afstamming, familiegeschiedenis, BRCAmutaties
•
•
•
•

In Azië komt prostaatkanker minder voor omdat zij meer een soja-gebonden dieet volgen.
Overgewicht is een onafhankelijke risicofactor: mensen men obesitas hebben meer systeeminflammatie
wat kan leiden tot kanker
In het Afrikaans continent kent het een andere prevalentie. Ze hebben een hoger risico op ontwikkelen
van prostaatkanker en krijgen gemakkelijker de agressieve versie
BRCA: in verband gebracht met borst- en ovaria kanker. Mensen met BRCA-mutaties hebben mannen
ook meer risico. Mensen in de eerste lijn die prostaatkanker krijgen, moeten vaker gescreend worden

1.1.2. PREVALENTIE
In de westerse landen komt het meer voor, dit heeft niets te maken met hogere incidentie qua biologie, maar er
wordt meer gescreend en daardoor meer gevonden wordt.
De mortaliteit ligt veel hoger. Dit komt o.w.v agressieve vormen en niet screening. Diagnose komt pas in ver
gevorderde stadium waarbij de ziekte niet te genezen is. Ook is er geen adequate behandeling die de ziekte kan
bestrijden
Onder invloed van T en mutaties ontwikkelen in de meeste prostaten kleine tumoren of cellen die maligne
ontaarden. Het PSA is niet sterk verhoogd, waardoor men ook niet de diagnose krijgt. Bij een autospie (na het
overlijden) heeft een deel van de mannen prostaatkanker. Je sterft niet aan prostaatkanker.
Er is zeker een groep die hoog risico hebben en degelijk eraan sterven. Maar bij anderen geeft het nooit klachten,
geen PSA. Het leven is niet bedreigd en geen behandeling is noodzakelijk.
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1.1.3. SCREENING EN PREVENTIE
Prostaatkanker is een screening-gedetecteerde kanker, meestal diagnose door vaststellen van verhoogd PSA (cfr
les 1: prostaat). Doordat er veelal een diagnose is in de vroege stadia is er niet altijd therapie nodig. Er is geen
solide bewijs dat een en gezonde levensstijl en chemopreventie (isoflavonen, lycopeen) preventief werkt.
1.2.

DIAGNOSE

PSA OF PROSTAAT SPECIFIEK ANTIGEEN
De diagnose wordt gesteld naar aanleiding van een gestegen PSA. Dit kan gevonden worden in het sperma, waar
het zijn voornaamste functie heeft. PSA wordt aangemaakt door ‘normale’ prostaatcellen. Er kan altijd een beetje
PSA naar het bloedbaan lekken. Als er iets gaande is, zoals bijvoorbeeld weefselschade of cellen die meer PSA
aanmaken, kan er meer PSA naar de bloedbaan lekt. Ook een ontsteking kan zorgen voor weefselschade,
waardoor er meer PSA in de bloedbaan komt. Men kan spreken over prostaatkanker als het PSA boven de 10-20
is.

MRI OF PPA
Bij PPA of palpatio per anum of rectaal toucher wordt er gevoeld aan de prostaat. De lengte van de vinger is
bepaald door genetica: als je korte vingers hebt kan je niet de gehele prostaat voelen, of door obesitas of hoger
gelegen prostaat niet kunnen geheel kunnen voelen
Een MRI geeft een voordeel aangezien je het volledig in beeld kan brengen EN niet enkel de achterkant kunnen
zien maar de gehele prostaat beoordeeld kan worden. Ook meer tumoren in anterieure zijde van de prostaat,
die via een MRI te zien zijn. (Maar dit is nog steeds in de minderheid)
PROSTAATBIOPSIE
Er wordt een biopsie genomen via echografie geleide naaldbiopsie. Dit kan gebeuren:
•
•

Door rectaal kanaal: antibiotica meenemen zodat er geen stoelgang in de prostaat terecht komt (door
de naald)
Door het perineum

Bij de biopsie wordt er systematisch op twaalf plekjes geprikt in de prostaat (als MRI heel duidelijk) of tumor zelf
aanprikken maar ook uit andere stukjes om zeker te zijn dat er daar geen tumor zit (bij duidelijke MRI
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1.3.

STADIA EN PROGNOSE
•
•
•

•

1.4.

Stadium 1: binnen kapsel van prostaat en relatief laag PSA
o Hebben 5 jaar kanker specifieke overleving van 100%
Stadium 2: beperkt tot prostaat
Stadium 3: tumor die buiten kapsel van prostaat groeit (lokaal gevorderde)
o T3: de tumor groeien tot buiten de prostaat (vb. tot in de zaadblaasjes)
o T4: groeien in andere organen (blaas)
o 95% overlevingskans: veel tumoren zijn relatief traag progressief + omdat het zoveel voorkomt
zeer goede behandelingen ontwikkelen om Pt in staat te stellen om vrij lang met zijn kanker te
overleven
Stadium 4: tumor uitgezaaid naar de lymfeklieren of metastases op afstand
o Voorkeursorgaan voor metastase is het bot maar kan ook leven, long, hersenen, … maar
meestal is het bot.
o Komen presenteren met bot pijn: wervelkolom en bekken
BEHANDELINGSOPTIES

•

•

•

•

1.5.

Stadium 1: binnen kapsel van prostaat en relatief laag PSA
o Afwachten en strikt opvolgen
o Pt zien en 1x per half jaar een PSA-controle & MRI-scan om te kijken of de tumor niet groeit
o Groeien? Nieuwe biopsie nemen en kijken of ze een actieve behandeling nodig hebben
o Indolente kankers: kanker opvolgen, pas opereren als het groeit.
Stadium 2: beperkt tot prostaat
o Agressiever tumoren, hebben risico op uitzaaiingen
o Afwachten; een kans missen, dus vroeger actieve therapie
▪ Verwijderen van prostaat
▪ Radiotherapie
• Bij agressieve tumoren ook hormoontherapie (= T blokkeren)
• Maakt radiotherapie gevoeliger aan bestralingen
Stadium 3: tumor die buiten kapsel van prostaat groeit (lokaal gevorderde)
o Multimodale therapie: verwijderen van prostaat
o Postoperatief: radiotherapie en hormoontherapie gedurende twee jaar
▪ Risico op herval
Stadium 4: tumor uitgezaaid naar de lymfeklieren of metastases op afstand
o In de meeste gevallen om de primaire tumor te behandelen, maar weinig uitzaaiingen hebben,
is het nuttig om ook de primaire tumor te bestralen
o Hormoontherapie is standaardbehandeling
o Veel uitzaaiingen: chemo
IMPACT OP SEKSUALITEIT

•

PSYCHOGEEN

Angst, stress en depressie hebben een invloed op het libido en de opwinding. Door de stress en de angst en de
psychische gevolgen die gepaard gaan met de diagnose
•

CHIRURGISCHE

Door het wegsnijden van prostaat kan erectie wegvallen. Dit kan zorgen voor erectiestoornis, droog orgasme,
incontinentie en clumacturie. Dit is een vorm van incontinentie waarbij urine verloren wordt bij orgasme.
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•

RADIOTHERAPIE

Radiotherapie kan gegeven worden via Bracht, conventionele of anderen vormen. Brachy is een vorm van
radiotherapie waarbij een stralingsbron binnen of naast het gebied van de vereiste behandeling wordt geplaatst.
Dit kan schade veroorzaken aan de bloedvaten die naar de penis toe lopen. Dit heeft op zijn beurt invloed op de
toekomstige erecties.
Er kan ook verlittekening en ontstekingen van zaadblaasjes, pijnlijk orgasme, verminderde intensiteit,
erectiestoornissen ontstaan.
•

▪ Groei: redelijk goed recupereren in de maanden na therapieën
HORMONALE THERAPIE

Hormonale therapie is een behandeling van kanker met hormonen. Deze therapie beperkt de aanmaak van
hormonen. Er kunnen androgenen blokkers of LHRH a(nta)gonisten gegeven worden. Als er geen LHRH in de
bloedbaan zit, kan er geen testosteron aangemaakt worden. Dit heeft een forse impact op het libido.
Naast het libido heeft de hormonale therapie ook invloed op of veroorzaakt het erectiestoornissen, anorgasmie
of vertraagd orgasme (remming van de volledige mannelijke SRC), vermoeidheid
•

CHEMOTHERAPIE

Chemotherapie of chemo (zoals taxotere) is een systemische therapie van kanker. Deze behandeling werkt dus
op het hele lichaam. Deze therapie heeft vele bijwerkingen, heeft invloed op het libido en zorgt voor
vermoeidheid.

1.6.

BEHANDELING VAN SEKSUELE PROBLEMATIEK IN PROSTAAT CARCINOOM
•

Hormoontherapie:

Bij hormoontherapie kunnen er eventueel behandelingspauzes (intermittent) georganiseerd worden.
•

Libido: counseling

Counseling is belangrijk! Er kan niet zomaar T geven worden omdat het gevoelsfactor is voor prostaatkanker
(zeker bij agressieve). Bij minder agressieve kankers, kan het geven van T niet zoveel kwaad
•

Orgasmeproblematiek:

Bij een pijnlijk orgasme kunnen er alfablokker gegeven worden. Bij een moeilijk orgasme moet er geëxploreerd
worden wat werkt voor het koppel, is counseling belangrijk en kan er voorzichtig testosteron gegeven worden.
Er kan vibratie gegeven worden om andere zenuwvezels te prikken en via counseling kunnen er tips en tricks
meegegeven worden.
•

Stimuleren om fit te blijven
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•

Climacturie/incontinentie

Dit kan via bekkenbodemtraining of chirurgie. Bij chirurgie wordt er een mandje rond de plasbuis geplaatst zodat
het de urine een beetje tegenhoudt.
1.7.

FREQUENTIE

Men gaan niets actief doen, maar het in de gaten houden. Het wordt pas behandeld als er klachten komen, niet
wanneer het PSA stijgt.
•

ADT: hormoontherapie (androgendeprevationtherapy)

Het is belangrijk om kankeroverlevende goed te begeleiden in hun seksuele klachten na behandeling van ziekte

1.8.

PATHOPHYSIOLOGIE VAN ERECTIESTOORNISSEN NA EEN PROSTATECTOMIE

Aan zijkant van prostaat loopt er een vaatzenuw. Bij een kleine tumor die dicht bij de prostaat is, kan men
vaatzenuw besparend werken. Als de tumor groter uit uitgebreider is, dan moet je breed naast de prostaat
werken en kunnen er zenuwen beschadigd worden.
Mensen met zenuwbeschadiging hebben geen nachtelijke erecties meer en verminderd zuurstof in de penis.
Hierdoor gaan de gladde spieren afsterven, is er aanmaak van collageen wat zorgt voor verminderde elasticiteit
en meer erectiestoornissen. Bij een herstelling van zenuwen hebben deze mensen ook geen optimale erecties
meer.
1.8.1. BEHANDELEN
1.8.1.1. COUNSELING EN VERWACHTINGEN
Zeer realistisch cijfers bespreken (veel te weinig gebeuren) omdat er concurrentie is. Na een prostatectomie
heeft 50% van de mensen een erectieprobleem. Na een radicale prostatectomie is er geen 70% kans op
erectieherstel.
Het erectieherstel is afhankelijk van patiëntfactoren, tumor en de arts.
▪

▪
▪

PT factoren: baseline EF (erectiefunctie op het moment van ondergaan operatie, hoe
beter hoe meer kans op herstelling), bij cardiovasculair risico en comorbiditeit is kans
op herstelling minder, hoe ouder hoe minder kans op recuperatie
Tumor: hoe agressiever en als er risico is op uitgroeien buiten de prostaat is er meer
kans op beschadiging
Artsen: hoe vaker je operaties doe, hoe handiger, goede zenuw sparende techniek
(heel voorzicht van prostaat afpellen, niet afbranden)

Patiënten hun verwachtingen na de operatie (RALP: robot asissted laprascipic prostectomy)

50

Zenuwherstel heeft veel tijd nodig. Het kan 24 tot 30 maanden duren. Iedereen krijgt een droog orgasme. Een
grote proportie heeft nood aan spuitjes. Er is een 1-1.5 ml lengteverlies van de penis.
Het is belangrijk om realistisch te zijn en dit goed te bespreken, hoe beter je het uitlegt, hoe tevredener de man
gaat zijn van de resultaten van de operatie
VOORSPELLEN AAN DE HAND VAN MODELLEN
Comorbiditeit (CCI: hoger als je diabetes hebt, lager als je gezond bent): indelen op risico
Nelson/Mulhall: patiënt onder 60 jaar dat 50% kans op recuperatie, boven de 60 valt terug naar 16. Als de
zenuwbundel gespaard kan blijven is er 35% kans, als het aan ene kant is.
1.8.1.2. PDE5 REMMERS
PDE5-remmers zijn minder effectief in deze populatie, zoals de donkere balkjes aangeven.

1.8.1.3. PENILE REHABILITATION
Zwellichamen verstijven door littekenvorming, dat het afscheuren van veneuze out flow geremd kan zijn. Het
weefsel drukt niet meer tegen afvoerende bloedbanen. Als je na radicale prostatectomie regelmatig erecties of
bloedvoorziening in de penis voorziet, is er minder elasticiteit verlies en betere erecties (= penile rehabilitatie)
De patiënt krijgt gedurende 12 weken een spuitje in de penis (ICI. Als er 6 maanden later naar de functie gekeken
worden, hebben mannen meer een spontane erectie (door meer zuurstof in zwellichamen). Het regelmatig
hebben van erectie houdt penis gezond.
1.9.

PROSTAATKANKER – SEKSUELE FUNCTIE

De seksuele functie is afhankelijk van de behandelingsmodaliteit. Erectiestoornissen zijn zeer frequent bij
nagenoeg elke behandeling
Zenuw-herstel is mogelijk na radicale prostatectomie, kost tot 2-3 jaar. Spontane erectiele functie kan niet
beïnvloed worden door het geregeld nemen van PDE5 remmers doch bij regelmatig gebruik zien we uiteindelijk
een betere respons dan bij placebo.

2. PENISKANKER
2.1.

INLEIDING

2.1.1. ONTSTAAN – PATHOFYSIOLOGIE – RISICOFACTOREN
Peniskanker ontstaat vaak door HPV-infectie. Daarnaast kan hygiëne een oorzaak zijn. Besnijdenis op
kinderleeftijd geeft bescherming tegen peniskanker op latere leeftijd. Bij besnijdenis op latere leeftijd blijkt dit
niet het geval te zijn. Dit lijkt te maken te hebben met de voorhuid, maar wat precies, daar is nog meer onderzoek
voor nodig. Sterfte van de HPV-infectie komt veel voor in gebieden met een lagere SES. Dit lijkt te maken te
hebben met een minder goede verzorging (hygiëne).
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Voorloper van peniskanker (PeIN):
•

Fluweelachtige, rood begrensde vlekjes: in de huid zitten atypische snel delende cellen

2.1.2. PREVALENTIE
In BE zijn er 105 per jaar (dus komt echt niet veel voor). Elke uroloog zit ongeveer 1 persoon met peniskanker om
de 4 jaar. Peniskanker is vrij zeldzaam.
2.1.3. SCREENING & PREVENTIE
Screening niet kosteneffectief want er is een te lage prevalentie. Publieksinformatie kan nuttig zijn. Mannen
weten van bestaan van peniskanker, gaan vroeger naar de dokter gaan met veranderingen op de eikel en
voorhuid. Er zijn ook preventieve maatregelen, in Vlaanderen wordt 90% van de meisjes gevaccineerd voor het
HPV (via CLB, 9-valent vaccin, 2x). Sinds 2018 eveneens inenting van jongens.
2.2.

DIAGNOSE

Peniskanker kan zich voordoen als:
o
o
o
o
o
o

Rode vlek (A-B)
Achtergrond van wit-verkleuring
Krater (G-HKan zich voordoen als een krater
Wratten (I-J-K)
Ulcus (L)

Er wordt een biopsie genomen van het stukje huid. Men gaat een stukje huid optillen en afknippen. Via
microscoop wordt er dan gekeken hoe agressief het weefsel eruitziet. Op basis daarvan wordt er een behandeling
opgesteld.
2.3.

STADIA & PROGNOSE
•

•
•
•

2.4.

Stadium 1: tumor beperkt tot onderhuids bindweefsel zonder agressieve kenmerken en zonder
uitzaaiingen
o Prognose is slechter
Stadium 2: agressievere kenmerken (hogere graad tumor, cellen zien er agressiever zijn), kan in
sponsweefsel van eikel of zwellichamen
Stadium 3: uitzaaiing naar lymfeklieren in lies
Stadium 4: lokaal gevorderde tumoren of lymfeklieren met extranodale groei (groei buiten de klieren)
of in het bekken of uitzaaiingen op afstand (deze mensen kunnen niet meer genezen)
BEHANDELING OPTIES

•

Stadium 1: tumor beperkt tot onderhuids bindweefsel zonder agressieve kenmerken en zonder
uitzaaiingen
o Bepaalde crèmes weggaan
▪ Crème
• Chemotherapie zit (5-FU)
• Immuun activator zitten (Imiquimod)
• Paar weken gesmeerd met immuunrespons of chemo respons
▪ Laseren
• 19-50% kans op terugkomen van de tumor of dieper ingroeien van de tumor
▪ Besnijdenis: op voorhuid of huid van de eikel wegnemen
o Orgaan sparend werken: enkel proberen tumor uit te pellen en zoveel mogelijk gezond
penisweefsel te bewaren
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o

•
•

•

2.5.

Radiotherapie
▪ Tumor verdwijnen en aspect van penis normaal blijven
▪ Vernauwing van plasbuis en necrose van de glans
▪ Veel complicaties
• Besnijdenis op voorhand.
▪ Bijna geen bestralingstherapie
Stadium 2: agressievere kenmerken (hogere graad tumor, cellen zien er agressiever zijn), kan in
sponsweefsel van eikel of zwellichamen
Stadium 3: uitzaaiing naar lymfeklieren in lies
o Lymfeklier moeten uitgeruimd worden (gepaard met gestoorde levenskwaliteit nl
lymfeoedeem)
Stadium 4: lokaal gevorderde tumoren of lymfeklieren met extranodale groei (groei buiten de klieren)
of in het bekken of uitzaaiingen op afstand (deze mensen kunnen niet meer genezen)
o Palliatieve zorgen
o Chemotherapie om leven te verlengen (genezing wordt moeilijk)
IMPACT OP DE SEKSUALITEIT

•
•
•
•

Penectomie: zeer ernstige impact op het lichaamsbeeld
Infauste prognose in gevorderde gevallen in combinatie met mutilerende chirurgie kan zeer ernstige
impact hebben op seksuele beleving.
Lymfe-oedeem is zeer frequent en beperkend, zeker als scrotaal.
o Scrotum opzetten waardoor de penis wegzakt in de huid van het scrotum
Intensieve psychologische-seksuologische begeleiding nodig!

Maar: merendeel van patiënten kan geholpen worden met orgaan sparende chirurgie en kan nog erecties en
orgasme hebben. Esthetische near-normal is haalbaar.
2.6.

SURVIVORSHIP ISSUES
•
•

2.7.

Verlies van mannelijkheid zeker bij penectomie
Wenselijk zijn om bij genezing een faloplastie te krijgen (terug een penis hebben)
UITDAGINGEN

•
•
•

Weinig kennis, slecht gevolgd, zorgkwaliteit is slecht
Agressief, taboe en late diagnose, chemo en radiotherapie hebben slechte efficacy, slechte overleving
Zeer morbide (overbehandeling), understaging, belangrijkrijke overleving issues

3. TESTISKANKER
3.1.

INLEIDING

3.1.1. ONTSTAAN – PATHOFYSIOLOGIE
Testicular dysgenesis syndrome is een aanlegsyndroom tijdens de embryonale fase. Dit kan invloed hebben op
de kiemcellen en de Leydigcellen. Bij kiemcellen uit dit zich in testeskanker en infertiliteit. Bij de Leydigcellen uit
dit zich door hypogonadisme.
Door? Vermoeden belangrijke rol hormoonverstoorders tijdens zwangerschap (milieu, omgeving, voeding)
•

In microgolf iets opwarmen: best in keramisch bord of microgolf plastiek. Bij opwarmen kunnen de
zachtmakers van plastic loskomen
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3.1.2. RISICOFACTOREN
• Een teelbal die niet is ingedaald in de puberteit
• Een eerdere behandeling tegen teelbalkanker. Bij 2 tot 3% van de mannen met teelbalkanker ontstaat
na een paar jaar een tumor in de andere teelbal
• Een teelbal die ineengeschrompeld is
• Langdurig gebruik van wiet en/of hasj
• Teelbalkanker in de familie
• Eerdere vruchtbaarheidsproblemen
Dit zijn kenmerken van de testicular dysgenesis syndrome
3.1.3. PREVALENTIE
Teelbalkanker is veelvoorkomend in het Westen. Deze vorm van kanker komt voor tijdens de reproductieve
leeftijd. Soms komt het al voor op de leeftijd van 15-16 jaar. Vaak hebben deze mannen nog een kinderwens,
als deze teelballen worden weggenomen, comprimeert dit de kinderwens.
3.1.4. SCREENING EN PREVENTIE
Er bestaat geen screeningsprogramma. Zelfonderzoek wordt wel gestimuleerd, aangezien de teelballen buiten
het lichaam hangen kunnen deze gemakkelijk gevoeld worden. Dit kan ongeveer 1 keer per maand onder de
douche. Als er een knobbel gevoeld wordt, kan er contact opgenomen worden met de huisarts.
Er zijn ook preventieve maatregelen. De teelballen worden onderzocht door een kinderarts. Deze gaat kijken of
de teelballen zijn ingedaald. Zo niet? Dan is er een ingreep nodig. Dit is ter preventie van onvruchtbaarheid en
ter preventie van teelbalkanker.
3.2.

DIAGNOSE

De meeste diagnoses worden gesteld doordat de man een knobel op de teelbal voelt. Via een echo kan dit
bevestigd worden.
3.3.

STADIA & PROGNOSE
•
•
•

3.4.

Stadium 1: tumor zit enkel in zaadbal
o Extreem goede prognose
Stadium 2: er zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren (liggen achter in de buik)
Stadium 3: uitzaaiingen in andere organen of in lymfeklieren verderop in het lichaam
BEHANDELING

•

•

Stadium 1: tumor zit enkel in zaadbal
o Beperkt: teelbal wegnemen
▪ Sneetje in de lies (bloedvaten lopen via lieskanaal naar de balzak)
• Aanvoerende bloedvaten en lymfevaten wegnemen
▪ Teelbalprothese aanbieden: direct doen of paar jaar/maanden na operatie doen
omdat ze iets missen
• Minder gebruikt dan verwacht
o Agressieve kenmerken vertonen: kuur chemo of radiotherapie geven om te zorgen dat die
mensen minder kans maken op herval in lymfeklieren
Stadium 2: er zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren
o Chemo en lymfeklieren wegnemen (liggen achter in de buik)
▪ Bij embryo worden teelballen aangelegd net onder de nieren, teelballen zakken door
het lieskanaal naar het scrotum toe
▪ Nemen bloedvaten en lymfevaten mee
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▪
▪

•

3.5.

Metastase: eerste lymfeklier ligt in de buurt van de nier
Sympathische zenuwvezels (belangrijk tijdens orgasme omdat het de blaashals
dichtzet)
• Vaak schade aan zenuwvezels tijdens operatie
• Effect: blaashals blijven openstaan en gaan deze een retrograde ejaculatie
ontwikkelen
Stadium 3: er zijn uitzaaiingen in andere organen of in lymfeklieren verderop in het lichaam.
o Chemo en wegnemen van lymfeklieren en tumoren in andere organen
IMPACT OP DE SEKSUALITEIT & FERTILITEIT

Denk aan testicular dysgenesis syndrome: deze mannen hebben risico op onvruchtbaar zijn
•

•

Soms al in/subfertiel en verminderde functie van de contralaterale teelbal!
o Voor behandeling: cryopreservatie semen!
▪ Verzamelen en laten invriezen omdat de teelbal de enigste functionele teelbal kan zijn
o Tijdens behandeling: zenuw sparend werken, “onco-TESE”
▪ Teelbal wegnemen die ook azoöspermie heeft is het nuttig om gezonde stukje op te
sturen naar het embryologielabo om gezonde spermacellen daaruit te halen
o Na behandeling: testosteron monitoren en zo nodig behandelen!
▪ Als je teelbal wegneemt, is er een risico op zakking van T
Organische seksuele klachten: kunnen klachten hebben ten gevolge van hypogonadisme en droog
orgasme ten gevolge van retrograde ejaculatie.
o Goed counselen over impact op fertiliteit (verder verminderen door chemo en radiotherapie)
o Orgaan besparend werken, omdat het met jonge mensen zijn
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LES 6: SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN
1. INLEIDING
Er zijn verschillende soorten SOA’s die onderscheiden kunnen worden:
•
•
•
1.1.

Bacterieel: chlamydia, gonorroe en syfilis
Parasitair: (schurft), schaamluis en trichomonas
Viraal: hepatitis B, herpes, genitale wratten en HIV
RISICOGROEPEN

SOA’S ontstaan bij verschillende groepen. Heteroseksuele jongeren en jong volwassenen, mannen die seks
hebben met mannen (MSM), commerciële sekswerkers, druggebruikers en swingers lopen echter het meeste
risico. Ook mensen die slachtoffer zijn van verkrachting lopen risico op het krijgen van SOA’s.

2. BACTERIËLE SOA
2.1.

CHLAMYDIA

2.1.1. PREVALENTIE
Het aantal geregistreerde gevallen van chlamydia in Vlaanderen is gestegen van 507 in 2002 naar 3.356 gevallen
in 2014. De stijging doet zich het vaakst voor bij jonge vrouwen tussen 15 en 34 jaar en bij mannen tussen 20 en
40 jaar.
Er worden meer vrouwen dan mannen getroffen door chlamydia. Er is een stijging in het aantal wekelijkse
diagnoses. Het is een ziekte die voornamelijk bij jongvolwassenen en adolescenten. De piek van chlamydia is op
24-jarige leeftijd.
2.1.2. OORZAAK
Chlamydia wordt veroorzaakt door een bacterie (chlamydia trachomatis). Het is een bacterie die goed overleefd
in de cellen van andere organismen. De bacteriën gaan zich nestelen in de slijmvliescellen van de urethra,
slijmvlies van de vagina, cervix, baarmoeder en tuba bij de vrouw.
2.1.3. SYMPTOMEN
GENITAAL
De symptomen van chlamydia verschillen over mannen en vrouwen. Bij 50% van de vrouwen geven de
symptomen geen duidelijke klachten of tijdelijke klachten die vanzelf opgelost geraken.

VROUW

Meer of andere vaginale afscheiding.
Tussentijds bloedverlies en veranderd
menstruatiepatroon.
Pijn of bloedverlies tijdens of na het vrijen.
(vage) pijn in de onderbuik.
Ontsteking in bekkengebied (PID): ontstekingen van
de baarmoeder en de tuba

MAN

Doorschijnende tot witachtige afscheiding uit de
penis.
Pijn of branderig gevoel (algiurie, dysurie) tijdens
het plassen.
Ongemakkelijk gevoel tijdens de zaadlozing.
Scrotale pijn.

Bij mannen bevinden de ontsteking altijd in de plasbuis. Bij vrouwen is de ontsteking vaker gelokaliseerd in de
vagina of in de baarmoeder. Dit is speculatie.
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ORAAL
Chlamydia kan ook oraal voorkomen. Hierbij is er sprake van een infectie in de keelholte. Dit geeft een
amandelontsteking of ontsteking aan de ring van Waldeyer. Dit is een ring met immuun weefsel of weefsel dat
betrokken is in het immuunsysteem.
Oraal wordt het over het algemeen gediagnosticeerd als keelontsteking, gelukkig werkt de antibiotica die
hiervoor gebruikt wordt ook voor het behandelen van chlamydia.
ANAAL
Anaal is er slijmafscheiding of bloedverlies te zien, er is sprake van een pijnlijke ontlasting en een abnormaal
stoelgangpatroon. Deze vormen worden echter niet vaak ontdekt.
2.1.4. SUBTYPE: LGV OF LYMPHOGRANULOMA V ENEREUM
LGV is een subtype van de chlamydia bacterie. Dit komt voor bij mensen met Immuunsupressie of HIV, wat vaak
voorkomt bij mannen die seks hebben bij mannen. Deze mensen gaan een klein zweertje krijgen op de penis,
mondholte of perianaal. Deze ulcus wordt gevolgd door (kan 1 week tot 1 maand zijn) lymfadenitis (ontstoken
lymfeklieren in de lies).
De patiënt vertoont dan een ziektebeeld gelijk aan de griep: koorts, hoofdpijn, gewrichtspijn, braakneigingen en
spierpijn.
Als de plasbuis of de penis besmet is, ontstaat vaak een pijnlijke zwelling van de lymfeklieren in de lies. Als de
anus geïnfecteerd is, kan de ontsteking leiden tot pijnlijke zweren in de endeldarm. Jeuk en een slijmerige, soms
bloedige afscheiding uit de anus zijn dat het gevolg.
2.1.5. CONSEQUENTIES
Er zijn verschillende consequenties van chlamydia voor de man en de vrouw. Deze consequenties zijn redelijk
fors.

VROUW

MAN

Pelvic Inflammatory Disease (PID): ontsteking van de
kleine bekken.
Vruchtbaarheidsproblemen.
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Bijbalontsteking: te herkennen aan een hevige pijn in
de balzak, die soms uitstraalt naar de lies.
Vruchtbaarheidsproblemen.
Ontsteking van de prostaat.

Zowel bij de man als de vrouw zien we vruchtbaarheidsproblemen. Het is vooral het geval als er de infectie zich
heeft uigebreid naar de teel- en bijballen. Er kan een verlittekening in de plasbuis wat leidt tot een vernauwing
en dit kan leiden tot dysfunctioneel plasproblemen zoals bij goedaardige prostaatvergroting.
Bij de man komen vruchtbaarheidsproblemen echter minder vaak voor dan bij de vrouw. Het kan wel, maar
wanneer de man op tijd antibiotica krijgt zal zich dit niet doorzetten tot een concreet probleem.
2.1.6. DIAGNOSE EN BEHANDELING
DIAGNOSE
De diagnose wordt gesteld door het uitvoeren van een wissertje. Bij de vrouw gaat het over een vaginale of
cervicale wisser of het testen van de urine. Bij de man gaat men enkel de urine testen. Er wordt een PSR-test
gedaan op de urine.
Bij oraal of anaal chlamydia wordt er wel nog een wissertje gedaan.
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BEHANDELING
De behandeling bestaat uit een korte kuur (eenmalig) antibiotica. Het is hierbij belangrijk dat de partner mee
behandeld wordt, anders krijg je een pingpong effect. Wanneer er te vaak antibiotica gebruikt wordt kan dit
ervoor zorgen dat het op den duur niet meer werkt. De persoon moet verantwoordelijkheid hebben om alle
partners te verwittigen.
2.2.

GONORROE

2.2.1. PREVALENTIE
In Vlaanderen stegen de registraties van 186 gevallen in 2002 naar 655 in 2014. De gemiddelde toename tijdens
de laatste 10 jaar bedraag 13% per jaar. Onder mannen wordt in 8 op de 10 gevallen de diagnose gesteld bij
mannen die seks hebben met mannen. Voornamelijk jonge homo mannen tussen de 20 en 35 krijgen het vaakst
een gonorroediagnose.
2.2.2. OORZAAK
Deze geslachtsziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoea, oftewel de gonokok-bacterie. De
bacterie kan zich nestelen in de slijmvliezen van de vagina, penis, anus, keel en ogen.
2.2.3. SYMPTOMEN
De SOA komt het vaakst voor bij mannen die seks hebben met mannen, máár ook vrouwen kunnen hier last van
hebben. Gonorroe lijkt in zijn uiting wel wat op chlamydia, maar bij chlamydia is de afscheiding eerder wittig dan
geel/groen. Daarnaast komt chlamydia eerder voor bij heteroseksuele studenten en gonorroe eerder bij MSM
mannen.

MAN

VROUW

Overvloedige, geelgroene afscheiding uit penis
(‘druiper’).
Hevige pijn tijdens het plassen.
Bloedverlies uit penis.
Pijnlijke
stoelgang
of
een
gewijzigd
stoelgangspatroon na anale seks.
Amandelontsteking na orale seks.

Vaginale afscheiding met etterig groen vocht.
Bloedverlies na penetratie
Pijn tijdens het vrijen.
Pijnlijke
stoelgang
of
een
gewijzigd
stoelgangspatroon na anale seks
Amandelontsteking na orale seks.
Veranderd menstruatiepatroon of tussentijds
bloedverlies.

2.2.4. CONSEQUENTIES
Ook de consequenties verschillen onder vrouwen en mannen. De vrouw kan ook hierbij
vruchtbaarheidsproblemen krijgen, daarnaast kan de baarmoeder gaan ontsteken en/of de eileiders verkleven
(PID). Ook een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is mogelijk een consequentie wanneer een vrouw gonorroe
heeft.
De man heeft bij gonorroe geen kans op vruchtbaarheidsproblemen. Er kan echter wel een ontsteking ontstaan
van de prostaat, bijbal of testis.
2.2.5. DIAGNOSE EN BEHANDELING
DIAGNOSE
De diagnose bestaat bij de man uit een urinetest (PCR) en bij de vrouw uit een urinetest of een vaginale wisser.
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BEHANDELING
Als een man in een risicogroep zit die wijzen op chlamydia en gonorroe wordt er een kweek afgenomen maar
wordt er al een behandeling gestart voor beide. Er wordt antibiotica (ceftriaxone) via een spuit gegeven in de
bil en een kuur van PO voor drie dagen.
Bij gonorroe is er veel resistentie voor antibiotica. Hiervoor wordt er direct overgegaan op intramusculaire
antibiotica.
2.3.

SYFILIS

2.3.1. PREVALENTIE
Ook syfilis neemt toe in Vlaanderen. Van de 61 registraties in 2002 (1 per 100.000 inwoners( tot 859 registraties
in 2014 (13,4 per 100.000 inwoners). Bij mannen die seks hebben met mannen komt dit het vaakst voor. Veel
mensen met HIV krijgen daarnaast ook de diagnose syfilis.
Er wordt weinig andere bescherming gebruikt omdat ze zich nu redelijk goed kunnen beschermen tegen HIV.
2.3.2. OORZAAK
Syfilis wordt veroorzaakt door treponema pallidum, oftewel de spirocheet bacterie. Dit is een spiraalvormige
bacterie.
2.3.3. SYMPTOMEN EN VERLOOP
Syfilis heeft een trifasisch verloop, oftewel het bestaat uit drie fases. Syfilis was vroeger een van de frequente
doodsoorzaken.
•

FASE 1:

Het eerste symptoom van syfilis is een pijnloze zweer (ulcus durum, harde sjanker) die ontstaat op de plaats waar
de besmetting is gebeurd (geslachtsorganen, anus of mond). Ze verschijnt gemiddeld drie weken na de
besmetting. Deze zweer blijft ongeveer vier weken staan. Ook zonder behandeling verdwijnt de zweer vanzelf.
•

FASE 2:

Daarna komt de bacterie in de bloedbaan terecht. Dat gebeurt zeven tot tien weken na de besmetting. Vaak leidt
dat tot koorts, hoofdpijn, bot pijn, ontsteking van de lymfeklieren of zelfs haaruitval. Kenmerkend voor deze fase
is een roze huiduitslag op de romp, voetzolen of handpalmen. Het verschilt van een normale huiduitslag om dat
er dan nooit aan de binnenkant van de handen of de voetzolen uitslag te zien is. Ook deze symptomen verdwijnen
zonder behandeling.
•

FASE 3

Pas jaren later komt de laatste fase, waarbij het hart, het ruggenmerg, de botten of de hersenen zijn aangetast.
Deze fase komt in België echter zeer weinig voor. Meestal wordt syfilis ontdekt voor de infectie tot in dit stadium
kan geraken.
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2.3.4. DIAGNOSE EN BEHANDELING
DIAGNOSE
Syfilis wordt gediagnosticeerd door middel van een bloedafname, deze wordt gedaan op basis van de symptomen
die hierboven verteld zijn.
BEHANDELING
In fase 1 en 2 kan syfilis eenvoudig opgelost worden door te behandelen met penicilline IM. Tegenwoordig komt
fase 3 hierdoor ook bijna niet meer voor.

3. PARASITAIR
3.1.

SCHAAMLUIS

Schaamluis begint met rode stippen (kleine bloedingen) op de plaatsen waar de luis heeft gebeten. Rode of
bruine vlekjes in het ondergoed zijn de ontlasting van de luizen.
3.1.1. SYMPTOMEN
Schaamluizen voeden zich door bloed op te zuigen en dat zorgt voor erge jeuk, vooral ’s nachts. Dat leidt tot
irritaties, roodheid en een kleine zwelling van de huid. Ook kunnen op termijn huidletsels en eczeem ontstaan.
De schaamluizen zuigen zich vol bloed en leggen lichtbruine eitjes (eten). Deze zichtbare puntjes zijn vast geklit
aan de haren en komen na ongeveer één week uit.
3.1.2. DIAGNOSE EN BEHANDELI NG
DIAGNOSE
De luizen zijn zichtbaar als kleine beestjes (‘krabbetjes’) op de haren rondom de geslachtsdelen en anus.
BEHANDELING
Het wordt behandeld met malathion en permetrine, daarnaast moet er met heet water gewassen worden. Maar
over het algemeen is de schaamluis aan het uitsterven.
3.2.

TRICHOMONAS

3.2.1. SYMPTOMEN
Deze SOA heeft verschillende symptomen voor mannen en vrouwen. Bij mannen wordt deze SOA niet vaak
vastgesteld, omdat ze er niet heel veel last van ervaren. Hieronder zie je de symptomen verschillend voor
mannen en vrouwen:

VROUW

Groengele, schuimige, slecht ruikende vaginale
afscheiding (visgeur).
Irritatie van de huid rond de vagina.
Pijn bij het plassen.
Pijn tijdens of na het vrijen.
Een vage pijn in de onderbuik.

MAN

Afscheiding uit de urinebuis.
Ontstoken eikel.
Pijn bij het plassen.
Pijn tijdens of na het vrijen.

3.2.2. DIAGNOSE EN BEHANDELING
Trichomonas wordt gediagnosticeerd door een staaltje/uitstrijkje van de afscheiding te nemen. Het wordt
behandeld met eenmalig metronidazole (antibiotica).
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4. VIRAAL
4.1.

HEPATITIS B

4.1.1. KLACHTEN
Hepatitis B is een virale infectie, dit uit zich in griepachtige klachten. Deze klachten zijn een teken dat het
immuunsysteem van het lichaam actief is. De klachten beginnen met moeheid, een slechte eetlust, misselijkheid
(met soms braken tot gevolg), buikklachten, soms koorts en soms gewrichtsklachten. Er is sprake van een
algemeen slecht voelen.
Als deze symptomen over gaan komen er wat meer typische klachten van Hepatitis B op de voorgrond. Deze
infectie nestelt zich namelijk in de lever, waar hij van binnenuit problemen veroorzaakt. Als de lever niet meer
goed werkt krijg je geelzucht (te zien aan de huid en de ogen), de urine wordt donker en er is sprake van een
bleke stoelgang. Deze symptomen wijzen op leverfalen. Deze symptomen komen bijvoorbeeld ook voor wanneer
een patiënt galstenen heeft.
Er kunnen ook gewrichtsklachten en een jeukende huiduitslag ontstaan. Deze klachten ontstaan ongeveer 2 tot
3 maanden na besmetting en kunnen enkele weken tot 5 maanden aanhouden.
4.1.2. BEHANDELING EN VERLOOP
Hepatitis B geneest bij 90% van de patiënten spontaan, 10% is echter levenslang dragen van het virus (chronische
infectie). Er bestaat geen medicatie hiervoor. Op langere termijn kan chronische hepatitis B leiden tot
levercirrose of leverkanker.
4.1.3. VACCINATIE
Vaccinatie tegen Hepatitis B is dan ook aan te raden voor mensen met wisselende seksuele contacten en
risicogroepen. In Vlaanderen is vaccinatie op dit moment opgenomen in het basisvaccinatieschema. Het virus zit
in alle lichaamsvloeistoffen, contact met bloed, sperma en speeksel kan voor besmetting zorgen. Tevens
professionals die beroepshalve vaak in contact komen met hepatitis B worden daarom ook gevaccineerd.
4.2.

HERPES GENITALIA

4.2.1. DIAGNOSE
Bij Herpes simplex type 2 zijn er kleine, pijnlijke blaasjes of zweertjes op of in de aars, vagina, penis of in de
bilstreek te zien. Bij type 1 geeft dit een zweertje op de lip. Die zweertjes zijn heldere blaasjes met een rood
kringetje (halo). Die blaasjes komen op, knappen of drogen uit en vormen korstjes. Die vallen dan af. Deze
infecties komen en gaan en nestelen zich in de weefsels.
Zolang het blaasje open is kan dit besmetting geven. Daarnaast is er sprake van algurie, oftewel pijn bij het
plassen.
4.2.2. VERLOOP
Herpes simplex type 2 verloopt als volgt er ontstaat een tintelend gevoel, de huid wordt roder en er ontstaat een
blaasje. Dit blaasje springt open, waardoor er een zweertje achter blijft. Op dit zweertje komt een korstje, het
korstje valt er af en genezing van de huid volgt. HSV nestelt zich in zenuwcellen die de huid van zenuwen voorzien.
Bij zaken die het immuunsysteem aantasten kan het daarom aanleiding geven tot nieuwe klachten: stress,
vermoeidheid etc. Wanneer de blaasjes op komen is het extreem besmettelijk!
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4.2.3. BEHANDELING
Er bestaat wel medicatie om het opflakkeren tegen te gaan, maar niet tegen het ontstaan van herpes. Je
behandelt de herpes die er op dat moment is, maar kunt er niet voor zorgen dat deze verdwijnt. Kan eventueel
wel op den duur gebeuren, maar meestal komt het terug ten tijden van stress en vermoeidheid.
4.3.

GENITALE WRATTEN

4.3.1. ONTSTAAN
Genitale wratten ontstaan door het humaan papilloma virus, oftewel HPV. HPV nestelt zich in de huidcellen en
kan aanleiding geven tot wratten of kanker.
HPV heeft 30 tot 40 genitale types waarvan type 6 en 11 zorgen voor genitale wratten en type 16 en 18 in 70%
van de gevallen tot penis kanker leiden. Met welk type HPV je besmet wordt zal er voor zorgen hoe het zich
ontwikkelt (wratten of kanker).
4.3.2. BEHANDELING
Genitale wratten kunnen behandeld worden door middel van Imiquimod crème, deze crème zorgt er voor dat
overal waar het gesmeerd wordt de immuun cellen geactiveerd worden. Deze cellen gaan de huid aanvallen en
verversen deze huid daar waar de crème aangebracht is. Dit gaat gepaard met een sterke ontstekingsreactie en
moet 12 weken 3x per week gebruikt worden om het gewenste effect te bereiken.
Daarnaast kunnen de wratten gelaserd of met cryotherapie behandeld worden. Beter is het echter om van te
voren gevaccineerd te worden.
4.3.3. HPV VACCINATIE
Dit gebeurt vóór dat iemand besmet wordt met het virus. Er zijn verschillende vaccins op de markt, de meeste
beschermen daarnaast ook tegen penis en anus kanker. Er is dan ook de hoop dat we binnen 40 tot 50 jaar geen
vulva, penis, of anuskanker meer zullen hebben.
Je krijgt 2 dosissen, de tweede dosis wordt na 6 maanden gegeven. Het is voor meisjes vanaf 9 jaar en jonger dan
15 jaar. Sinds 2018 worden jongens ook ingeënt.
4.4.

HIV/AIDS

Vroeger heette dit het gay compromise syndrome, omdat voornamelijk homoseksuele mannen ermee besmet
raakten. Het komt uit Kinshasa en Haïti, waarbij mensen vlees gegeten hebben van wilde dieren. Het is over de
wereld verspreid geraakt met zeer weinig casussen. In San Francisco is er in 1980 een uitbraak geweest.
De risicogroep wordt ook wel de 4H club genoemd: Homoseksuelen, Haïtianen, Heroïne gebruikers en
Haemophilliacs. Dit is een ziekte waarbij er bloedtransfusie nodig is. Vroeger werd er nog niet op dit virus
gescreend waardoor ze risico liepen op HIV besmetting via bloedtransfusie).
PATIËNT ZERO
Over deze man werd gezegd dat hij de bron van het HIV virus zou zijn. Er werd een hele stamboom gemaakt die
uitkwam bij deze patiënt. Deze hypothese is zelfs recent pas verworpen.
4.4.1. EPIDEMIOLOGIE
Er is een sterke stijging aan het begin van de jaren 80. Als er een onderscheid gemaakt word tussen HIV, AIDS en
sterfte, kwam de sterfte voornamelijk voor eind jaren 80 tot eind jaren 90. Waarom niet het begin? De ziekte
heeft een redelijk lange latentietijd. Ze kunnen lang seropositief zijn zonder aids te ontwikkelen. Aan het eind
van ’90 worden aidsremmers geïntroduceerd waardoor het voorkomen en sterven aan aids zeer laag is. Het kan
onder controle gehouden worden met dergelijke medicatie.
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HIV komt voornamelijk voor bij Belgische of Europese mannen die seks hebben met mannen. In heteroseksuele
overdracht wordt vooral de groep van Subsaharisch Afrika getroffen.
4.4.2. OORZAAK
Besmetting gebeurd voornamelijk anaal, maar kan ook anaal of oraal verlopen. Het gaat om contact met bloed,
sperma, voorvocht, vaginaal vocht, etter en moedermelk (moeder-kind infectie).
HIV valt het immuunsysteem aan. Deze infectie zie je alleen maar bij mensen die geen goed immuunsysteem
hebben. Het virus vermenigvuldigt zich in CD4-cellen (witte bloedcellen). Het aantal witte bloedcellen daalt en
de ‘viral load’ stijgt.
Bij een onbehandelde infectie kan AIDS ontstaat, in dat geval faalt het immuunsysteem. Bij vroegtijdige
ontdekking is het voortaan echter goed behandelbaar.
4.4.3. VERLOOP
HIV bestaat uit 4 fases:
•

FASE 1: HIV PRIMO-INFECTIE

Vage, griepachtige symptomen, hierbij is er sprake van individuele variatie. Er kan sprake zijn van koorts,
huiduitslag, gezwollen lymfeklieren (in hals of lies), nachtelijk zweten, gebrek aan eetlust, gewichtsverlies,
vermoeidheid, diarree en/of misselijkheid.
De virale load is zeer hoog tot er voldoende antistoffen ontwikkeld zijn. Het immuunsysteem vecht tegen de
infectie waardoor de virale load weer omlaag en start fase 2.
•

FASE 2: ASYMPTOMATISCH

In fase 2 zijn er geen specifieke symptomen. Het immuunsysteem is niet aan het winnen, maar er is een soort
van balans. Het virus vermenigvuldigt zich zeer traag en gestaag.
Zonder HIV-remmers kan deze fase soms meer dan 10 jaar duren. De patiënt is (niet heel) besmettelijk maar
heeft geen symptomen.
•

FASE 3: MILD SYMPTOMATISCH

Symptomen van de primo-infectie kunnen in deze fase terugkeren en langer aanhouden. Er zijn beginnende
klachten van een verminderde afweer, zoals schimmelinfecties in de mond of vagina.
De virale load stijgt weer en de afweer vermindert geleidelijk. De afweer neemt af omdat de CD4-cellen zijn
enorm gezakt.
•

FASE 4: AIDS

Hierbij is er sprake van een volledig defect van het immuunsysteem, er zijn nog weinig CD4-cellen in het lichaam.
De virale load is zeer hoog. Deze mensen zijn zeer besmettelijk.
Door het verminderde immuunsysteem kunnen er opportunistische infecties en verschillende soorten van
kanker ontstaan. Dit is enkel te zien bij een zeer slechte functionerend immuunsysteem zoals bijvoorbeeld
schimmelballen in de longen, carposi sarcoma, … Aan deze zaken gaan mensen van AIDS aan overlijden. Als het
niet behandeld wordt, overlijden mensen met AIDS binnen 3 jaar.
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4.4.4. DIAGNOSE
In België wordt er veel getest op HIV, voornamelijk in de leeftijd op 25-34 jaar. Er zijn drie testen die HIV
kunnen diagnosticeren
•

KLASSIEKE AIDS-TEST

Deze test spoort in het bloed antistoffen tegen het HIV-virus op. Deze test kan na 6 weken gedaan worden,
want het lichaam heeft tijd nodig om het virus te detecteren en antistoffen aan te maken. Deze test is een
betrouwbare test
•

NIEUWERE ANTIGEN TEST (SNELTEST)

Deze sporen partikels van het virus op. Deze test kan worden afgenomen vanaf tien dagen tot vier weken na het
risico. Een nadeel van deze test is dat de uitslag alleen zeker is in geval van een positief resultaat. Máár als de
test negatief uitwijst, betekent dat niet dat de patiënt géén HIV heeft. Dan moet de klassieke test na 6 weken
alsnog gedaan worden, om zeker te zijn of de patiënt niet besmet is. De antigen test heeft namelijk een hoog
percentage van vals negatieven
•

SPEEKSELTEST

Bij deze test wordt het speeksel getest in plaats van het bloed. Dit zijn zelftesten. Deze test is echter pas 3
maanden na het risico betrouwbaar. Het is handig als je risicovol gedrag stelt.
4.4.5. BEHANDELING
Sinds jaren 90 is AIDS en HIV beter te behandelen. Tegenwoordig zijn er een groot aantal HIV-remmers op de
markt. Deze moeten vaak in cocktail genomen worden tot vaak 6 verschillende tabletten tegelijkertijd. Het is
afhankelijk van de specifieke situatie van de patiënt.
4.4.6. PREVENTIE
HIV kan voorkomen worden door het gebruik anticonceptiemiddelen zoals een condoom. Daarnaast bestaan er
3 andere soorten preventieve middelen:
PEP: POST-EXPOSURE PROFYLAXIS
In dit geval weet je niet of je geïnfecteerd bent, maar er is een risico op infectie. De behandeling zorgt ervoor dat
het virus geen vat kan nemen op het lichaam. In dit geval worden er 4 weken lang HIV-remmers toegediend. De
behandeling gebeurt met een cocktail van drie aidsremmers en anti-retro virale middelen. Het grote nadeel
hiervan is dat ze heel veel effect hebben op eventuele andere medicatie van de patiënt.
Deze behandelvorm wordt gebruikt in het geval van:
•
•
•
•

Onbeschermde seks met iemand die zijn/haar HIV-status niet kent.
Onbeschermde seks met iemand die HIV positief is en niet on detecteerbaar (virale load) is.
Gedeeld gebruik van injectienaalden.
Een prik- of snijaccident.

PREP: PRE-EXPOSURE PROFYLAXIS:
In dit geval worden de HIV-remmers preventief ingenomen. Hiervoor wordt gekozen wanneer men een zeer hoog
risico heeft op de HIV-infectie. Bijvoorbeeld bij MSM zonder condoomgebruik. Er zijn verschillende manieren om
het te gebruiken:
•
•

Oftewel rondom het seksueel contact in het geval dat er infrequent risico-contact is
Oftewel dagelijks gebruiken als er een frequent seksueel contact is.
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Het wordt goed gebruikt en er is een toename van het gebruik bij Belgische en Europese MSM’s.
BEHANDELING HIV POSITIEF
Als er bevestiging is van een HIV-besmetting dan krijgt de patiënt ook 3 HIV-remmers. Dit wordt gedaan om de
CD 4 cellen en dus het immuunsysteem op peil te houden en er dus geen andere infecties of kankers kunnen
ontstaan. Daarnaast zorgt het ervoor dat de virale load laag blijft (meestal zelfs on detecteerbaar), waardoor
besmettingskans nihil wordt. Bij vroege detectie en een vroege behandeling-start werkt deze methode zeer goed.
Veel mensen met HIV die de behandeling volgen bereiken dezelfde leeftijd als mensen zonder HIV, deze
patiënten gaan dus niet meer op een vroege leeftijd dood.
4.5.

CORONAVIRUS

Er komen soms na het genezen van corona viruspartikels voor in spermacellen. Coronavirus is geen seksueel
overdraagbare aandoening, het virus kan wel voorkomen in spermacellen. Corona kan wel overgedragen worden
door nauw contact.
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LES 7: GASTLES: KANKER EN SEKSUALITEIT
Door Hilde Toelen (psycholoog en seksuoloog)
•
•

Gericht op mannen die geconfronteerd worden met kanker en meer specifiek met genitale kanker
Werken in centrum klinische seksuologie en begeleiden van vrouwen die geconfronteerd worden met
genitale kankers

1. CULTURELE ASPECTEN
Kanker en seksualiteit lijkt taboe. Kanker is zeker niet sexy (mager, haar uitgevallen, …) Geeft een bevreemde
sfeer. Zowel voor hulpverleners als patiënten speelt het idee dat kanker en seksualiteit niet sexy is en moeilijk
bespreekbaar.
Seks is enkel voor mooi een jonge mensen. Een consultatie bij jongere mensen is makkelijker, bij oudere mensen
is moeilijker. Er bestaat een idee dat seksualiteit voor ouderen niet bestaat. Vanaf een bepaalde leeftijd hebben
mensen geen seks meer. Mannen met prostaatkanker zijn van oudere leeftijd, het is belangrijk het stuk gevoel
‘het hoort niet’ af te schuiven. Deze mannen vinden seksualiteit min of meer belangrijk.
Mispak u niet ten opzichte van het beeld dat je voor u hebt. Kanker overvalt alle leeftijdscategorieën en het is
belangrijk dat het voor alle leeftijdscategorieën bespreekbaar moet zijn.
Er is een inherent gevoel dat seksualiteit privé is, dat je er niet over moet spreken. Het idee maakt wel dat er veel
schroom is bij HV en Pt. Seksualiteit kan perfect privé blijven als alles oké, als er moeilijkheden zijn, is het
belangrijk om daarover te praten. Het is heel belangrijk dat het gehele team mee is, een aantal mensen die het
voortouw nemen op voor de Pt het gemakkelijker te maken om erover te spreken.
Bij pat met genitale kankers wordt seksualiteit het meest gesproken. Zeker bij mannen met een genitale kanker,
dit is de groep die best bezet is met HV.
1.1.

LIAISONPSYCHOLOOG/SEKSUOLOOG IN DE ONCOLOGIE
•
•

Crisisopvang
Intakegesprekken – screening/diagnostiek

Soms hebben mensen niet direct nood aan counseling in verband met seks, maar willen ze eerst focussen op de
behandeling zodat ze kunnen overleven.
•

Psychotherapie bij problematische verwerking

Communicatie tussen Pt en hulpverleners: soms is er waar schroom. Als er gesproken wordt over kanker dan zal
de Pt daarop focussen. Bij een seksuoloog is deze drempel wat lager waardoor Pt over seks spreken.
•

Hulp inroepen van externen

2. PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN
2.1.

DIAGNOSE

Bij het krijgen van een diagnose gaat er veel door het hoofd van de Pt. Een van de eerste gedachten die naar
boven komen is dood. Sommige mensen hebben zoveel dat binnenkomt, waardoor ze belangrijke informatie niet
op. Dit gebeurt vaak bij mensen waarbij snel gehandeld moet worden.
Diagnose is voor veel mensen een schokkende gebeurtenis. Ze zien het als doodsbedreiging als een bedreiging
van fysieke integriteit, een prostaatonderzoek is niet voor iedereen gemakkelijk. Overleven is primair, eerst de
kanker genezen.
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2.2.

COPING

Mensen kunnen in verschillende modussen gaan. Het zijn normale reacties en eigen aan de persoon. Rond
revalidatie voor seksuele problemen gaan ze dezelfde copingsmechansime gebruiken. Als er een actieve coping
is, gaan ze dit ook toepassen bij de ziekte. Sommige mensen blokkeren; gaan niets meer denken, stilstaan,
geraken er moeilijk uit, het verwerkingsproces is na de revalidatie. Het gaat pas in de volgende fase op gang
komen. Het vluchten gaan hun kop in het zand steken en veel afleiding zoeken. Hierbij kan je hulpmiddelen
introduceren maar gaan het niet proberen. Ze hebben waarschijnlijk onderliggend ideeën die niet aan de
oppervlakte komen.
2.3.

PSYCHISCHE PROBLEMEN

Voor de meeste menen is het niet pathologisch, er zijn meer angstige en depressieve emoties die normaal zijn.
Het is afhankelijk van de subjectieve beleving van de ziekte en behandeling. Vb. patiënt krijgt de diagnose en
luistert niet verder naar de arts terwijl deze benadrukt dat het goed te behandelen is, … Toch denkt de Pt
doodgaat. Het is afhankelijk van de draagkracht, er zijn mensen die veel kan dragen en anderen niet.
Sommige mensen ontwikkelen wel een stoornis maar het is een minderheid. PTST, mannen in het verleden
seksueel misbruikt zijn geweest hebben last van flashback bij behandeling. Er zijn mensen die afgeleiden naar
een depressie, angststoornis (hebben aanleg daarvoor).
2.3.1. DISTRESS
De distress is afhankelijk van diagnose en behandeling.
•

Er is veel onvoorspelbaarheid

Meer controle zorgt ervoor dat ze met mindere last erdoor gaan.
•

Tijdsduur is ook belangrijk,

Een behandeling van een jaar is lang, het leven staat on hold. Bij een korte tijdsduur is de verwekring
gemakkelijker. Mensen tussen diagnose en behandeling lang tijd hebben, ervaren veel stress (de kanker groeit,
ze gaan te laat zijn, …).
•

Tussen diagnose en behandeling weinig tijd is het voor sommige mensen oké.

Als het te snel gaat, gaat het zorgen voor een shockeffect.
•

Zwaard van Damocles

Wat van iedereen hoort is het zorgeloze weg, het onsterfelijke is weg. Kanker blijft hangen en komt bij elke
raadpleging terug, er kunnen slapeloze nachten komen een week voor de scan en voor de bespreking is
begrijpelijk. Het zwaard van Damocles is iets wat erbij komt bij de diagnose van kanker.

3. LICHAMELIJKE ASPECTEN
Vermoeidheid is de grootste factor in het begin. Vermoeidheid is een libidokiller. Het blijft meestal lang hangen,
afhankelijk van de duur en behandelingsvormen. Dit altijd bevragen want wordt vaak miskend. Daarnaast is er
ook algemene malaise
3.1.

BEHANDELINGEN

Er zijn verschillende behandeling en afhankelijk daarvan hebben ze meer of minder last. Bij chirurgie bij
peniskanker kan uitgebreid zijn. Hoe uitgebreider de chirurgie, hoe uitgebreider de verminking, hoe uitgebreider
de last waarschijnlijk. Het omgaan in psychologisch geven en de ene is daar krachtiger in dan de andere
(onafhankelijk van het objectieve aspect), maar gaat ook over zenuwbeschadiging, al dan niet wegnemen van de
prostaat, zaadblaasjes, …
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Hormoontherapie na prostaatkanker heeft een grote impact. Het verandert hun psychologisch stukje.
Radiotherapie goed navragen wat er geraakt is, wat mogelijkheid is van herstel. Chemotherapie heeft een tijdelijk
effect, waarbij er pijn kan ontstaat bij orgasme en plassen. Het geeft angst om daarna terug actief te worden.
Psychofarmaca zoals antidepressiva hebben een dempend effect op verlangen, opwinding en orgasme. Een goed
contact met de arts is belangrijk om na te gaan welke verschijnselen tijdelijk en welke zijn levenslang en waar
moeten ze mee omgaan.
3.2.

EFFECTEN

Het al dan niet bestaan van vruchtbaarheid. Voor jonge mannen is dit belangrijk. Het idee om vader te worden
kan wegen. Incontinentie speelt ook een rol. Mensen die nog druppelen tussenin, hebben nood aan
continentiemateriaal wat voor veel mannen aanvoelt als ontmannelijking. Deze mannen hebben ook vaak verlies
tijdens seksualiteit.
Sommige mannen hebben last van erectiele dysfuncties zoals het niet kunnen behouden van een orgasme, …
waarvoor ze naar de seksuoloog komen. Dit zegt veel meer dan ‘ik ben impotent’. Sommige hebben last van
anorgasmie, retrograde ejaculatie, … Een ejaculaat is het einde van een vrijpartij, als dit er niet meer is, wanneer
moeten ze afronden? Ze moeten gewoon worden aan het gevoel van een orgasme zonder ejaculaat. Voor de
partner is het ook moeilijk om te achterhalen of het voldoende was.
Er is ook een verminking aan de penis of het scrotum. Bij te weinig bloed flow kan de penis kan krimpen. Door
vergoten van de borstgroei geeft het idee van vermannelijking. Gewichtsverlies en verminderd spiermassa dat
belangrijk is voor de patiënt moet aandacht aan geschonken want dit kan psychologisch verschrikkelijk aan
voelen voor de patiënt.
3.3.

DISTRESS NA BEHANDELING

3.3.1. VERLIES VAN LIBIDO
De mannen zien dat het mooie vrouw is, vroeger was er een gevoel bij. Er staat geen leeftijd op. De vrouw wordt
niet meer opwindend mooi. Voor veel mannen is dit bevreemdend, zeker als het zo gevoeld hebben in het
verleden. Daardoor voelen zij zich geen man meer.
3.3.2. FUNCTIONELE KLACHTEN
Het is niet voor iedereen zo, maar bij een aantal mannen komt dit wel voor.
•
•
•
•

Opgeven van penetratie voor mannen en koppels vaak moeilijk is. Het is niet onoverbrugbaar maar
moeilijk
Orgasme moeilijkheden: als het uitgesteld is, ervaren mannen een pijnlijkheid. Focussen op directe
stimulatie die pijnlijk en dwangmatigs worden.
Retrograde ejaculatie
Bij mannen waar de aanraking van de prostaat seksueel opwindend was gaat het verlies van prostaat
gepaard met verlies van plezier.

Andere zaken
•
•

Idee en gevoel van ontmannelijking komt heel vaak terug.
Gevoed door seksuele functionele klachten maar door objectieve lichamelijke veranderingen zoals
verminking aan de penis/scrotum (krimpen)
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3.3.3. ONTMANNELIJKING
Als man moet je:
•

Sterk zijn, macht hebben, onafhankelijk zijn, je eigen boontjes doppen, mannen wenen niet.

Er moet een gevoeligheid zijn dat het voor sommige mannen een bedenking maken dat ze geen man meer zijn.
Het is belangrijk in de verwerking om zich terug man te voelen. Soms kan dit door dingen alleen en rationeel aan
te pakken.
•

Libido hebben en kunnen penetreren

Dit is een kernaspect. In therapie moet er gekeken worden wat mannen wel nog kunnen. Het verlies dat je niet
meer kan penetreren of seks willen zoals ze willen moet verwerkt worden. Het is een soort van rouwproces. Dit
kan gaan van de mannelijk Pt, maar de partners vinden het ook belangrijk vinden aan revalidatie.
•

Lichaamsbeeld

In het idee van de man objectief/subjectief een verandering is aan de penis, vermagering, verzwaring, ...

4. RELATIONELE ASPECTEN
•

Single/koppel

Er is een groot verschil als de diagnose en behandeling doormaakt als alleenstaande. Bij een nieuwe partner kan
faalangst optreden. Als koppel daarmee omgaan is ook afhankelijk van de partner. Een aantal mensen hebben
er vrede mee een andere moeten er afscheid van nemen.
•
•

Systeem uit gewicht door seksuele verandering en door diagnose en behandeling
Andere rollenpatroon: van seksuele partner naar verzorgende partner.

Na behandeling is het belangrijk om de rollenpatronen om te draaien.
•
•
•

•

Focus/aandacht op de patiënt en ziekte
Rol en betekenis van seksualiteit (voor en na)
Al dan niet verschillen op vlak van: het is belangrijk om op dezelfde flow zit met de partner. Als dit er
niet is, kan er afstand gecreëerd worden dat niet bevorderlijk is voor het seksleven.
o Coping met kanker: omgaan met en betekenisgeving van de partner is belangrijk.
o Tijdsstip en duur van de verwerking: aantal mensen hebben een freeze-reactie waardoor de
verwerking achteraf is, terwijl de partner het misschien eerder verwerkt hebben
Het zwarte gat na behandeling

Mensen die ervoor gaan en tegen de kanker zien vechten, kunne in zwarte gat belanden. Dit is nefast voor het
libido. Er moet gekeken worden naar wat er seksueel kan, zeker als de partner er klaar voor is. Bij afwijzing zitten
beide partijen op een ander tempo.
•

Veranderde levensvisie en prioriteiten

Enkel doen waar ik zin in heb, prioriteiten veranderen, tijd niet meer steken die ik niet belangrijk vind, …
•

Valkuilen
o Gedachten lezen: bij een verandering kunnen partners vaak niet meer de gedachten lezen van
de partner (wat voordien wel kon). Hierover moet gepraat worden.
o Seks moet vanzelf komen
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5. THERAPIE
•
•

•

5.1.

Niet alleen praten en niet alleen hulpmiddelen geven.
o Maar ook meer dan ‘spuitje in de penis’
Multidisciplinaire samenwerking
o Uroloog
o Androloog
o Seksuoloog
o Psycholoog
Maar ook verpleegkundige, maatschappelijk werker, kinesist, psychiater, psychomotorische therapeut,
huisarts, …
DISTRESS

Nagaan waar de stress zit van dit koppel is ook belangrijk. Voor sommige mensen hoeft het geen probleem te
zijn, voor andere is het wel een probleem.
5.1.1. WAAR ZIT DE DISTRESS BIJ DEZE SPECIFIEKE MAN?
ONTWETENDHEID
Het herhalen of psycho-educatie geven over de dingen die niet duidelijk zijn. Na een diagnose kunnen mensen
bepaalde zaken niet meer opslaan. Het kan helpen voor om de OPOR te overlopen, vaak is de anatomie bekijken
ook belangrijk.
Daarnaast is het ook belangrijk om mythes te bekijken, het normaliseren (vb. naar leeftijd toe), en info geven
over mogelijke effecten van behandeling zoals erectieproblemen, droog orgasme, verminderde opwinding, …
HET SEKSUEEL DYSFUNCTIONEREN
Belangrijk om te kijken naar hulpmiddelen samen met uroloog/androloog. En er moet gekeken worden naar het
waarom bepaalde voorstellen niet gedaan worden zoals viagra niet nemen vanuit een beschamend gevoel (als
man moet je het zelf kunnen, erectie moet spontaan komen, partners voelen zich niet meer aantrekkelijk, ze
worden opgewonden door pilletje en niet door hun)
IDEE/GEVOEL VAN ONTMANNELIJKING/ ALS MAN MOET JE
Zoeken naar een new concept of masculinity:
•

Sterk, macht hebben, onafhankelijk, individueel actieve coping

Hierbij is het belangrijk om in te zetten op het reconstrueren van het zelfbeeld/eigenwaarde
•

Libido hebben en kunnen penetreren

Rouw is belangrijk en mag niet geminimaliseerd worden. Het is moeilijk als dit gezien wordt als ‘vrouwelijk”.
Belang van lotgenotengroepen. Men kan variatie in het seksueel leven introduceren, psycho-educatie over het
vrouwelijk genotsorgaan maar ook rouw is hier belangrijk.
•

Lichaamsbeeld

Rouw is hier ook een belangrijk begrip. Daarnaast kan het ook helpend zijn om de mooie aspecten te belichten.
Meer sporten helpt om het idee van mannelijkheid te reconstrueren.
HET KOPPEL
Belang van communicatie, openheid, wederzijds begrip, respect en geduld. Elkaars aantrekkelijkheid
benadrukken en verstevigen. De partners vinden vaak dat ze niet meer proberen, hen niet meer mooi vinden.
De mannen hebben die gevoelens ook; ik heb een half slappe penis, ik ben bijgekomen, …
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