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Chapter 10

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van klinische studies, case reports 

en literatuurstudies over de diagnostiek en behandeling van enkele anatomische 

afwijkingen van het mannelijk genitaal. We hebben geprobeerd inzicht te geven in een 

aantal anatomische peniele en scrotale afwijkingen en antwoord te geven op de vragen: 

wanneer is opereren een verantwoorde of zelfs preferente aanpak, en wanneer gaat het 

de grens van ultimum refugium voorbij? 

Het eerste doel van de inleiding, hoofdstuk 1, is het geven van algemene informatie over 

de korte penis, de ‘acute erection angle’, de ziekte van Peyronie en genitaal lymfoedeem. 

De vier anatomische afwijkingen worden in een urologisch en seksuologisch perspectief 

geplaatst. Het tweede doel van de inleiding is het omschrijven van de twee belangrijkste 

onderzoeksvragen: 1) is chirurgie een geschikte behandeloptie in geval van peniele of 

scrotale afwijkingen? 2) is er een associatie tussen de ziekte van Peyronie en de ziekte 

van Dupuytren?

De erecte penis is door de eeuwen heen en in vele culturen het ultieme symbool van 

mannelijkheid geworden. Vanwege deze symboliek zijn mannen onzeker of beschaamd 

als, in hun ogen, hun penisgrootte onder het gemiddelde is. Uit wetenschappelijk 

onderzoek is gebleken dat 45% van de ondervraagde mannen liever een grotere penis 

zou willen hebben. Als een man een angstige en subjectieve perceptie heeft dat zijn penis 

aanzienlijk kleiner is dan gemiddeld, dan wordt dit het ‘kleine penis syndroom’ genoemd. 

Hoofdstuk 2 beschrijft onze ervaring met de behandeling van mannen die klagen over 

een te kleine penis. In een tijdsperiode van achttien jaar zijn er 60 mannen verzameld met 

deze klacht. Voor 44 mannen was (psychosociale) begeleiding voldoende. Zestien van de 

60 mannen hadden een penisverlengende operatie ondergaan; slechts negen van hen 

waren tevreden met het resultaat. Bovendien vonden we dat zes van deze geopereerde 

mannen een penislengte van 7,5 cm of meer in extensie hadden, waarbij slechts twee 

van deze mannen tevreden waren met het resultaat. De conclusie van dit hoofdstuk 

is dat mannen met een penislengte van 7,5 cm of meer in erectie slechts in beperkte 

mate profiteren van penisverlengende chirurgie. Deze patiëntencategorie moet daarom 

worden ontmoedigd om een operatie te ondergaan. Voor mannen met het ‘kleine penis 

syndroom’ is het raadzaam om een aantal sessies met een psycholoog-seksuoloog te 

ondergaan. Depressie en persoonlijkheidsstoornissen zijn legitieme redenen voor het 

niet uitvoeren van een chirurgische behandeling. 

Voor mannen die zich zorgen maken over de grootte van hun penis zijn er, naast 

penisverlengende en -verdikkende operaties, ook penisverlengende pillen, strekapparaten, 

vacuümpompen en siliconeninjecties op de markt. Een operatieve behandeling is tot nu 

toe de enige wetenschappelijk bewezen methode om een penis te verlengen. 

In hoofdstuk 3 wordt de patiëntselectie bij penisverlengende operaties besproken 

en worden de resultaten en technieken die worden toegepast geëvalueerd. De meest 
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gebruikte techniek voor verlenging van de penis is het klieven van het ligamentum 

fundiforme en suspensorium, in combinatie met het verwijderen van suprapubisch 

vetweefsel. Deze techniek zorgt uiteraard alleen voor een optische verlenging, waarbij 

een visuele lengtewinst van 2 cm in niet-erecte toestand wordt beschouwd als een 

afdoend resultaat. 

Een van de methoden om de penis te verdikken is door het injecteren van autoloog 

vetweefsel tussen de oppervlakkige en de diepe fascie van de penis. Een bijkomend 

voordeel is dat door het toegenomen gewicht van de penis, deze ook wat langer lijkt. 

Een andere mogelijkheid is het transplanteren van huid inclusief onderhuids vetweefsel 

(ontdaan van de epitheellaag). Beide technieken hebben echter een hoge kans op 

complicaties en in Nederland worden penisverdikkende operaties dan ook niet uitgevoerd. 

Een beroemde uroloog uit Servië heeft een experimentele en vooral buitengewone 

operatietechniek voor penisverlenging ontwikkeld, waarbij de penis als het ware wordt 

gedemonteerd. De techniek begint met het vrijprepareren van het corpus spongiosum 

en de neurovasculaire bundel. Vervolgens worden de glans en de corpora cavernosa 

van elkaar gescheiden, waardoor een kleine ruimte tussen de glans en het uiteinde 

van de corpora cavernosa ontstaat. Vervolgens wordt een stukje autoloog kraakbeen in 

deze holte geplaatst. Deze operatie kan gecombineerd worden met het splijten van de 

ligamenten. Volgens de Servische uroloog kan bovenstaande operatietechniek zorgen 

voor een penisverlenging van 2 tot 3 cm.

Handboeken over urologie en seksuologie geven slechts zeer beperkt informatie over 

de hoek van een erecte penis. Tijdens een erectie neemt de penis toe in volume en 

stevigheid en verandert de hoek ten opzichte van de buik. Het kan echter voorkomen 

dat deze hoek te scherp is in de richting van de buik, wat problemen kan geven tijdens 

geslachtsgemeenschap. Deze scherpe hoek kan veroorzaakt worden door een te kort 

ligamentum suspensorium en fundiforme, door ernstige dorsale kromming van de penis 

ter hoogte van het os pubis of een combinatie van beide. De chirurgische behandelingen 

zijn het gedeeltelijk klieven van het ligament, ventrale corporoplasty volgens Nesbit of 

een combinatie van beide. 

In hoofdstuk 4 wordt relevante literatuur geëvalueerd en worden twee casussen 

besproken van deze zogenoemde ‘acute erection angle’. Bij de eerste patiënt was een 

corporoplasty volgens Nesbit voldoende om de hoek van erectie te vergroten. Bij de 

andere patiënt werd een adequaat resultaat verkregen na het klieven van het ligament, 

waarbij ook suprapubisch vet met twee stukjes ‘collagen fleece’ werd ingebracht ter 

hoogte van het gekliefde ligament om opnieuw aangroeien van os pubis en corpora te 

voorkomen. Na negen maanden follow-up bleek dat de patiënten tevreden waren met de 

chirurgische uitkomst. De casussen laten zien dat eenvoudige chirurgische technieken 

een adequate oplossing kunnen bieden voor mannen met een ‘acute erection angle’.
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Hoofdstuk 5 is een kort intermezzo waarin de symbolische betekenis en de etymologie van 

de penis is beschreven. We geven tevens een korte beschrijving van de karakteristieken 

van penissen bij een aantal dieren. 

Genitaal lymfoedeem is een invaliderende ziekte van het mannelijk geslachtsdeel. Het 

wordt veroorzaakt door stagnatie van lymfevocht in subcutane weefsels. Het oedeem 

kan leiden tot problemen met hygiëne, urine-incontinentie, het onvermogen om 

geslachtsgemeenschap te hebben, en zelfs immobiliteit. De meest effectieve behandeling 

is chirurgische excisie van het aangetaste weefsel, gevolgd door wondsluiting met behulp 

van split-thickness huidtransplantaties of gebruik van huidflappen gecreëerd vanuit het 

perineum en het achterste deel van het scrotum. 

In hoofdstuk 6 wordt de chirurgische behandeling van zes patiënten met genitaal 

lymfoedeem beschreven. Alle mannen hebben postoperatief een bevredigend cosmetisch 

en functioneel resultaat. Naar onze mening is bovenstaande chirurgische behandeling 

voor mannelijk genitaal lymfoedeem de therapie van keuze.

Hoofdstuk 7 beschrijft een andere anatomische afwijking van de penis. De ziekte 

van Peyronie (PD) is een gelokaliseerde bindweefselaandoening gekenmerkt door 

de vorming van een streng bindweefsel in de tunica albuginea van de penis. Hierdoor 

ontstaat een kromming van de penis tijdens erectie en ontstaat op langere termijn ook 

erectiele dysfunctie en peniele pijn. Volgens de literatuur is er een associatie tussen PD 

en de ziekte van Dupuytren (DD). DD is een progressieve aandoening waarbij de vingers, 

door het fibroseren van de fascia palmaris, in een flexiestand komen te staan.  

In dit hoofdstuk hebben we onderzocht hoeveel patiënten met PD ook DD hebben. 

We vonden dat in 22 procent van 415 onderzochte PD-patiënten ook DD aanwezig was. 

Bij andere studies varieerde de prevalentie van DD bij patiënten met PD tussen 0,01 

en 58,8 procent. Dit is een erg grote spreiding, die op meerdere manieren verklaard 

zou kunnen worden. Allereerst kan over de hele wereld het genexpressieprofiel van DD 

en PD verschillen. Ten tweede kunnen discrete knobbeltjes in de handen van patiënten 

niet gediagnosticeerd worden als DD. De derde mogelijke verklaring voor deze grote 

spreiding is dat in de studies verschillende leeftijdsgroepen zijn onderzocht, aangezien 

het risico op het verwerven van PD en DD stijgt met de leeftijd. 

Gezien de huidige, steeds groter wordende erkenning voor PD en de nieuwe 

behandelingen die momenteel worden ontwikkeld voor DD, zal de associatie tussen deze 

twee ziektebeelden steeds belangrijker worden.

Bij alle anatomische peniele en scrotale aandoeningen is het belangrijk dat de 

uroloog objectieve informatie geeft over de anatomie en fysiologie van penis en/

of scrotum. Als er een indicatie bestaat voor een operatie, is het van belang dat de 

uroloog alle beschikbare opties met de patiënt bespreekt en vooral duidelijkheid 

verschaft of een operatieve ingreep een oplossing voor het probleem is. 
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Als er klachten zijn van seksuele tekortkoming, is seksuologische counseling sterk 

aan te raden voordat er een operatieve ingreep plaatsvindt.






