Vijf vragen over:

Ziekte van Peyronie: anno 2018
Kromstand van de penis
Een relatief onbekende en zeldzame aandoening is de ziekte van Peyronie. Oftewel kromming van de
penis. Welke klachten geeft deze ziekte precies en hoe kan de aandoening behandeld worden?
Uroloog Beck en verpleegkundig specialist (i.o.) Mw. Verkerk-Geelhoed geven antwoord op deze en
andere vragen over de ziekte van Peyronie.
1. Wat is de ziekte van Peyronie?
”Kort gezegd trekt de penis krom bij het
stijf worden bij de ziekte van Peyronie.
Het is een aandoening die later ontstaat,
meestal tussen de 40 en 70 jaar. De
ziekte is niet te voorkomen, omdat het
genetisch bepaald is of een man de
ziekte wel of niet krijgt. Het is alleen de
vraag wanneer. Bij de ziekte van
Peyronie ontstaat door littekenweefsel
een verharding in het elastische weefsel van de penis, dat om de zwellichamen zit. Hierdoor kan dit
bij een erectie op die plek niet uitzetten. Dat kan de nodige problemen opleveren, maar het hoeft
niet.”
2. Zijn mannen op de hoogte dat deze ziekte bestaat?
“Veel mannen lopen langer rond met seksuele problemen die ontstaan door de ziekte van Peyronie
dan nodig is. Het is een echte ‘Google-ziekte’. Mannen hebben een kromme penis en vullen dit in op
Google als zoekterm en krijgen als resultaat de ziekte van Peyronie. Vaak gaan ze dan pas naar de
huisarts. Gelukkig is er een adequate behandeling beschikbaar. Door mannen preventief en
vroegtijdig te behandelen kan het aantal operaties worden teruggebracht.
Doordat niet iedere man medische hulp zoekt, weten we niet precies hoeveel mannen de ziekte van
Peyronie hebben. Het is een verborgen aandoening. Door voorlichting aan huisartsen en andere
professionals in de gezondheidszorg en meer bekendheid te geven aan de ziekte hopen we meer
mannen te kunnen helpen. Gelukkig zien we steeds meer stellen op het spreekuur die de ziekte van
Peyronie als een gezamenlijk probleem beschouwen. Dat vinden we heel mooi”
3. Wordt de kromming van de penis erger in de loop der jaren?
“Vooral in het eerste jaar neemt de kromming toe. De ziekte openbaart zich en dan wordt de
kromming gedurende een aantal maanden steeds erger. Na verloop van tijd stopt he ten blijft de
kromming stabiel. De kromming kan alle richtingen op zijn, het meeste zien we een kromstand
omhoog.

4. Welke klachten geeft de ziekte van Peyronie?
”Als de ziekte zich openbaart dan
kan het voor een man pijnlijk zijn om
een erectie te krijgen. Vaak krijgt
een man ook erectiestoornissen.
Afhankelijk van de sterkte van de
kromming kan
geslachtsgemeenschap lastig of
onmogelijk zijn. Mannen kunnen
moeite hebben met de afwijkende
vorm en het uiterlijk van de penis.”
5. Hoe kan de ziekte van Peyronie behandel worden?
“Als de ziekte in een vroeg stadium gediagnostiseerd wordt proberen we door preventieve
maatregelen het disfunctioneren van de penis proberen te voorkomen. De patiënt kan medicatie
gebruiken om de pijn te verminderen bij het krijgen van een erectie. Soms zien we met deze
medicatie ook verbetering van de kromstand.
Het is ook mogelijk om injectie therapie te geven. Hierbij worden 3 injecties in de verharding in de
penis gegeven. Tussen de injecties door moet de harde plek op de penis gemasseerd worden en de
penis meer maal daags opgepompt met een vacuümpomp. Deze therapie is alleen mogelijk als de
plek goed voelbaar is en niet aan de kant van de plasbuis zit.
Operatieve behandeling is ook mogelijk, dit doen we liever alleen als seksueel verkeer niet mogelijk
is. Om te bepalen of een operatieve ingreep gewenst is, is het van belang een gesprek te voeren met
de uroloog of de verpleegkundig specialist. Inmiddels hebben we veel ervaring met de injectie
therapie en de operatieve behandeling.
Andrologiepoli
U kunt terecht bij de andrologiepoli van het St. Antonius Ziekenhuis als u last heeft van seksuele
klachten, plasklachten, ziekte van Peyronie. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.
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