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ERDE TO
OESTEM
MMING
ziekte van Pey
yronie
Geachte patiënt,
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Deze info
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
Ze is be
behandelling, frequentte bijwerkingen en de meeest voorkomende of ernsttige complicaaties die eruitt kunnen
ontstaan.
ochure is nie
et allesomvatttend en/of eexhaustief en is gebasee
erd op de huuidige stand van de
Deze bro
medische
e wetenschap
p en op de to
oepasselijke m
medical guide
elines omtren
nt de ziekte vvan Peyronie.. Tijdens
de consu
ultatie met de
e behandelen
nde arts zal u
u, voor zoverr dit nodig is,, bijkomendee relevante in
nformatie
worden m
meegedeeld.
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de ziekte va
an Peyronie.
In dit dee
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
mulier dat u moet
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

Algemene
e informatiie over de ziekte van
n Peyroniee
1. Ziek
kte van Pey
yronie
andelende arrts stelde bij u de diagno
ose van de ziekte van Pey
yronie. Met ddeze brochurre willen
Uw beha
we u grraag een be
eter inzicht geven
g
in dee ziekte van Peyronie en de ongem
makken die hiermee
gepaard gaan.
onie was een
n hofarts ten
n tijde van LLodewijk XIV
V (zonnekoniing). Het proobleem is du
us zeker
La Peyro
niet nieu
uw. In deze brochure
b
vindt u wat meeer uitleg ove
er uw ‘ziekte
e’. Voor een ssoortgelijk probleem
praten w
we eigenlijk niet
n graag ov
ver een ziektee. We noeme
en het liever een ongemaak.
2. Ziek
ktebeschrijv
ving
e van Peyron
nie noemen wij
w een idiop
pathische zelfflimiterende aandoening.
De ziekte
Idiopathisch beteken
nt dat we me
eestal de preccieze oorzaak van het pro
obleem niet kunnen vasttstellen.
oe wordt er een
e trauma (kwetsuur) vvastgesteld als
a mogelijke
e oorzaak. H
Het kan bijvo
oorbeeld
Af en to
zijn dat bij een sekksueel conta
act de peniss bruusk ge
eplooid werd
d. Meestal kkan er echte
er geen
w
duidelijkke oorzaak acchterhaald worden.
bleem soms gepaard gaat met de ziekte van Duupuytren. Diit is een
Wel stellen we vast dat dit prob
gelijkaarrdig problee
em, maar dan
d
aan de handpalm. In zeer zeldzame
z
geevallen zijn er ook
gelijkaarrdige problem
men aan het oor. Dit worrdt “collageen
n triade” gen
noemd.
end” geeft aa
an dat het ziiekteproces uiteindelijk
u
stilvalt. Het ggaat hier imm
mers om
De term “zelflimitere
ort chronisch
he ontstekin
ng. Dit wil zeggen datt bij het be
egin van heet ziektebee
eld zeer
een soo
waarschijnlijk pijnkla
achten aanwe
ezig zijn als g
gevolg van het
h ontstekingsproces (infflammatoire reactie)
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dat op d
dat momentt woedt. De ontstekingssreactie valt uiteindelijk stil en geef
eft als resulttaat een
verharding met litte
ekenvorming
g in de wan
nd van de zwellichame
en. Deze veerhardingen worden
Z hebben doorgaans
d
alss gevolg datt er een krom
mstand (curvvatuur) van de
d penis
‘plaques’’ genoemd. Ze
kan optrreden in ere
ectie. De pen
nis staat mett andere wo
oorden bij ee
en erectie niiet meer mo
ooi recht
maar wijjkt af naar lin
nks, rechts… Alle mogelijjke richtingen
n kunnen aangetroffen w
worden.
m is dat er doorgaans na verloop van tijd oo
ok een erecctieprobleem is met
Een derrde probleem
betrekkin
ng tot de kw
waliteit van de
e erectie. Heet wordt moe
eilijk een erec
ctie aan te hhouden, waarrdoor de
erectiedu
uur onvoldoe
ende is. De reden
r
hiervoo
or is dat er op
o de plaats van de verhharding (plaq
que) een
lekkage van bloed uit de penis op
ptreedt. We noemen dit een
e veneus lek.
l
gnose
3. Diag
et stellen van de diagno
ose wordt eer naast hett klinische onderzoek
o
oook meestal gebruik
Voor he
gemaaktt van een do
oppleronderzzoek. Bij een
n dopplerond
derzoek prob
beren we eneerzijds een beeld
b
te
krijgen vvan de bloed
dcirculatie in de zwellichaamen (aan- en
e afvoer). Anderzijds
A
woordt in princiipe door
de kunsttmatige erecttie die zal op
ptreden, ookk gekeken in welke mate er een misvoorming van de
d penis
is opgetrreden.
handeling
4. Beh
gt af van de aard van de problemen die
d de ziekte
e van Peyroniie bij u stelt.
De behandeling hang
b
ueel is en mo
ogelijk uit me
eerdere fasenn bestaat.
zeer individu
Dit betekkent dat de behandeling
a
a. Stoppen van het ontstekingsprocces
e instantie is het nodig om
m het ontsteekingsproces (inflammato
oire reactie) tte doen stop
ppen.
In eerste
Hiervoorr zijn in het verleden ree
eds meerderee behandelin
ngen geprobeerd. De meeeste behand
delingen
hebben geen overtuigend success. Uiteindelijkk was het meestal
m
zo da
at het spontaaan stilvallen
n van de
ossing zorgde
e.
reactie vvoor een oplo
e
gebru
uik gemaakt van de nie
ersteenvergru
uizer om dooor middel van
v
een
Sinds jaren wordt echter
ehandeling het ontstek
kingsproces stil te leg
ggen. De ESWL-behanndeling staa
at voor
ESWL-be
extracorporal shockw
wave lithotripsy of schokkgolflithotrip
psie . Dit bettekent dat w
we door mid
ddel van
en om het prroces in de vverharding te
e stoppen. De niersteenvvergruizer wo
ordt met
schokgolven probere
woorden nie
et alleen ge
ebruikt om n
nierstenen te
t vergruizen
n maar ookk om de zie
ekte van
andere w
Peyronie
e te behand
delen. Verder kan de E SWL-behand
deling ook gebruikt
g
worrden voor bepaalde
b
orthoped
dische proble
emen, zoals bijvoorbeeld
b
schouderkla
achten.
e behandelin
ng zijn er meeestal meerd
dere sessies nodig. In elkk geval voorrzien we
Door de aard van de
nimum van 3 behandelin
ngen om hett ontstekingssproces prob
beren te doeen stoppen. Als het
een min
oces gestoptt is, zullen de
e pijnklachten
n in principe verdwijnen.
ziektepro
b
b. Kleine in
ngreep om de
e kromstand te beïnvloed
den
eede probleem, zoals ree
eds in deze brochure vermeld, is de kromstand van de penis. Deze
Een twe
nd kan even
ntueel wat beïnvloed wo
orden door een
e
ESWL-be
ehandeling, m
maar meesta
al is het
kromstan
effect hie
erop echter niet spectacu
ulair. Indien er een belan
ngrijke kromstand van dee penis optre
eedt, zal
het in prrincipe nodig zijn om hierrvoor een kleeine ingreep te voorzien.
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De meesst traditionelle ingreep die hiervoor u
uitgevoerd wordt
w
is een ‘Nesbitt-pliccaturatie’. Diit is een
techniekk waarbij de
e zwellichamen “gereefd
d” worden. Dit
D betekentt dat men dde penis gaa
at recht
trekken aan de tegen
novergesteld
de zijde van de kromming
g. Het is een
n zeer klassieeke techniek
k met als
mste nadeell een (doorg
gaans zeer b
beperkte) ve
erkorting van
n de penis iin erectie. De
D penis
voornaam
wordt met andere wo
oorden nog zolang
z
als dee kortste zijd
de van de kro
omstand.
dere techniekk bestaat uitt het verwijd
deren van het zieke stuk uit de zweellichamen. Dit deel
Een and
wordt dan vervange
en door vreemd materiaaal (een gre
effe). Deze techniek weerd in het verleden
v
gebruikt maar resultteerde meesstal in het kkrijgen van een
e
nieuwe verharding ter hoogte van het
aam en vero
oorzaakte so
oms ook mo eilijkheden voor
v
het aan
nhouden vann een erectiie. Deze
zwellicha
techniekk wordt dan ook
o om deze redenen nieet meer gebrruikt.
atieve behan
ndeling met hetzij een N
Nesbitt-plicatturatie, hetzijj een excisiee van de verrharding
De opera
gebeurt doorgaans onder algem
mene narcosse en in dag
gziekenhuis. Verder moeet u ook we
eten dat
e activiteit de
e eerste 6 we
eken absoluu
ut verboden is.
i
seksuele
echniek er ook
o wordt toegepast bij het operatie
ef corrigeren, er moet alltijd een bessnijdenis
Welke te
(circumccisie) uitgevo
oerd worden
n. Alleen doo
or een toega
angsweg ond
der de eikel kan de ingre
eep met
een esth
hetisch mooi resultaat worden uitgevvoerd. Zo mo
oet er geen litteken gem
maakt worde
en op de
penis ma
aar moet ech
hter wel de voorhuid
v
verw
wijderd word
den.
cc.

Eventuele behandelin
ng om de ereectiekwaliteitt te verbeteren

Tot slot is er de vraa
ag hoe het zitt met de ereectiekwaliteit..
erder vermeld
d, is het mo
ogelijk dat err toch stoorn
nissen optred
den in de blooedcirculatie
e van de
Zoals ee
zwellicha
amen, zekerr wat de affvoer van blloed betreft. Het kan met
m andere woorden to
och nog
noodzakkelijk zijn om
m na het stoppen van het ontstekingsproces en na het corrigeren van de
kromstan
nd van de pe
enis een behandeling te vvoorzien voo
or het verbete
eren van de erectiekwalitteit.
delingen mo gelijk zoals onder
o
meer medicatie, aauto-injectiess, enz.…
Hiervoorr zijn er heell wat behand
Informattie over dit soort behandelingen vindtt u in onze brochure
b
over erectieprobblemen.

emeen
5. Alge
ënt hebt u re
echt op volle
edige inform
matie over uw
w medisch probleem en over de aan
nbevolen
Als patië
chirurgissche ingrepen
n.
mulier wordt u meegegev
ven tijdens d
de raadplegin
ng bij uw be
ehandelende arts waar u,
u indien
Dit form
aanvullende informatie krijgt.
k
Het fo
ormulier mo
oet worden ingevuld en moet onde
ertekend
nodig, a
worden teruggestuurd naar een persoon va n het medissche team vó
óór de operaatie om uw medisch
gen.
dossier tte vervolledig
o u te vero
ontrusten, maar
m
om u vo
oldoende te informeren, zodat u
Deze infformatie is niet bedoeld om
kunt besslissen of u deze
d
ingreep al dan niet w
wenst te ond
dergaan.

