Soms kan er iets tussen u en
uw partner in komen te staan.

Heeft u last van een
erectiestoornis (ED) of van
symptomen van een vergrote
prostaat (BPH)?* Lees dan verder.

*BPH, of benigne prostaathyperplasie,
is ook bekend als een vergrote prostaat.

Een erectiestoornis kan
een belemmering zijn
Over erectiestoornissen (ED)
	ED is een medische aandoening waarbij een
man problemen heeft met het krijgen of
behouden van een erectie. De aandoening
komt veel voor: in Nederland hebben
ongeveer 800.000 mannen er last van.1
	ED beïnvloedt veel meer dan alleen het
seksleven. Ook op andere vlakken kunnen
mannen door de stoornis aan zichzelf gaan
twijfelen. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld
zorgen maken over de relatie met hun
partner.2, 3
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Mogelijke oorzaken van ED

DIAGNOSE ED

ED kan een gevolg zijn van ouder worden,
maar ook worden veroorzaakt door depressie
of stress, of door fysieke aandoeningen als
hoge bloeddruk, diabetes of hartkwalen.
Verder kunnen een ongezonde levensstijl
(bijvoorbeeld roken), maar ook sommige
medicijnen ED veroorzaken.4

ED wordt meestal vastgesteld door een gesprek met
uw arts. Als uw arts denkt dat u ED heeft, kan hij of
zij een aantal vragen stellen.6

Symptomen van ED

»»Als u een erectie had, hoe vaak was deze hard
genoeg om te kunnen vrijen?

Hoewel veel mannen ED hebben, kunnen de
symptomen verschillen5,6:
»»U kunt geen erectie krijgen
»»U krijgt een erectie, maar deze is
niet hard genoeg om bij uw partner
naar binnen te gaan
»»U krijgt een erectie, maar kunt deze niet
vasthouden tot het vrijen is afgelopen
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Met betrekking tot het afgelopen half jaar6:
»»Hoeveel vertrouwen had u dat u een erectie kon
krijgen en deze zou kunnen behouden?

»»Hoe vaak was u tijdens het vrijen in staat
om uw erectie te behouden na het binnengaan
van uw partner?
»»Hoe moeilijk was het om tijdens het vrijen uw
erectie te behouden totdat het vrijen was afgelopen?
»»Hoe vaak was het vrijen bevredigend voor u?

5

BPH-symptomen kunnen
een belemmering zijn
OVER VERGROTE PROSTAAT (BPH)
BPH (voluit benigne prostaathyperplasie) is een aandoening waarbij
mannen problemen hebben bij het plassen, zoals vaker en dringender
naar de wc moeten. Waarschijnlijk heeft meer dan de helft van alle
mannen boven de 50 jaar aan BHP gerelateerde urinewegklachten.7
BHP-symptomen kunnen in ernst variëren. Mannen met ernstigere
symptomen kunnen hun planning en bewegingsvrijheid beperkt zien –
altijd moeten weten waar het dichtstbijzijnde toilet is. Verder kunnen
ze zich afvragen of ze nog kunnen genieten van het leven met hun
partner, ondanks BHP-symptomen.8
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Oorzaken van BPH-symptomen

DIAGNOSE BPH

Symptomen van BPH worden veroorzaakt
door een vergrote prostaat. Als de vergrote
prostaat de plasbuis gedeeltelijk blokkeert,
kan BPH het plassen belemmeren.9
Alleen een arts kan vaststellen of u
een vergrote prostaat hebt, en geen
ernstigere aandoening zoals
prostaatkanker.

BPH wordt meestal vastgesteld door een gesprek
met uw arts, en indien nodig een lichamelijk onderzoek.
Als uw arts denkt dat u BPH hebt, kan hij of zij een
aantal vragen stellen.10

Symptomen van BPH

»»Hoe vaak heeft u opnieuw moeten plassen binnen
twee uur nadat u klaar was met plassen?

Vaker of dringender moeten plassen is
een bekend symptoom van BPH. Andere
aanwijzingen zijn9:

Met betrekking tot de afgelopen maand10:
»»Hoe vaak heeft u het gevoel gehad dat u uw blaas niet
volledig kon legen nadat u klaar was met plassen?

»»Hoe vaak heeft u tijdens het plassen gemerkt dat u
meerdere keren gestopt en opnieuw begonnen bent?

»»Het gevoel dat uw blaas na het
plassen niet volledig leeg is

»»Hoe vaak heeft u gemerkt dat het moeilijk
was om uw plas op te houden?

»»Tijdens het plassen stoppen en
opnieuw beginnen

»»Hoe vaak had u een slappe urinestraal?

»»Plotseling heel dringend moeten
plassen
»»Een langzame of slappe straal
»»Hard moeten persen om te kunnen plassen

»»Hoe vaak heeft u moeten persen of uzelf
inspannen om met plassen te beginnen?
»»Hoe vaak heeft u 's nachts moeten opstaan
om te plassen?

»»Vaak 's nachts wakker worden omdat u moet plassen
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Hebt u ED of BHP-symptomen?
Daar is vaak iets aan te doen!
Praat met uw arts
en kijk voor meer informatie op ManEnGezondheid.nl
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U zult blij zijn dat niets u
meer in de weg staat
Praat met uw arts
en kijk voor meer informatie op ManEnGezondheid.nl
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