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Geachte Heer, 

 

 

 

 

Bij u is de diagnose van de ziekte van Peyronie gesteld. Uw uroloog heeft u deze brochure meegegeven, 

opdat u thuis rustig kunt nalezen wat hij u heeft verteld. De tekst in deze brochure geeft u wat meer 

achtergrondinformatie.  

 

We willen u graag een beter inzicht geven in de ziekte van Peyronie en de ongemakken die hiermee 

gepaard gaan. 

 

In deze brochure staan de meeste behandelingsmogelijkheden beschreven. Alleen de uroloog kan 

beoordelen welke behandeling voor u het beste is. U kunt dan deze behandeling in de brochure 

nalezen.  

 

Deze informatiebrochure heeft als doel u zo uitgebreid mogelijk in te lichten over deze aandoening, 

zodat u een wel overwogen beslissing kan nemen in verband met de toekomstige therapie. 

 

Het medisch en verpleegkundig team van de dienst Urologie wenst u veel succes met de behandeling. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Wat is de ziekte van Peyronie ? 
De ziekte van Peyronie is een goedaardige afwijking van de penis met onbekende oorzaak. De 

afwijking wordt gekenmerkt door de vorming van verharde bindweefselstrengen in de wand van de 

zwellichamen met vaak als gevolg een vervorming van de penis in de zin van verkromming en 

verkorting met een wisselende mate van erectiestoornis.  

 

Voorkomen 
La Peyronie was een hofarts ten tijde van Lodewijk XIV (de Zonnekoning). Het probleem dat zich bij u 

stelt is dus al heel lang bekend. 

De ziekte is niet zeer zeldzaam. Bij 3,2% van de mannelijke bevolking komt deze afwijking voor. In 2/3 

van de gevallen is de man tussen 40 en 60 jaar oud. Lang niet iedereen met de aandoening zal hiervoor 

een arts raadplegen. Echte klachten geeft het heel vaak ook niet en schaamte weerhoudt velen. 

 

Symptomen 
De ziekte van Peyronie veroorzaakt diverse ongemakken. 

Bij het begin van het ziektebeeld zal u wellicht pijnklachten hebben. 

Deze pijnklachten zijn een gevolg van het ontstekingsproces 

(inflammatoire reactie). 

Enkele maanden later (periode kan wisselen) valt de ontstekingsreactie 

stil en resulteert deze in een verharding met littekenvorming in de wand 

van de zwellichamen. We noemen de verhardingen plaques. Deze 

verhardingen hebben doorgaans tot gevolg dat er een kromstand 

(curvatuur) van de penis kan optreden in erectie. De penis staat met 

andere woorden bij een erectie niet meer mooi recht maar wijkt af naar 

bijvoorbeeld links of rechts. De kromstand kan soms zo’n ernstige vormen aannemen dat 

geslachtsgemeenschap erdoor onmogelijk wordt. 

Het is ook mogelijk dat u na verloop van tijd erectieproblemen zal ervaren. Het wordt moeilijk een 

erectie aan te houden, waardoor de erectieduur onvoldoende wordt. Dit komt doordat er op de plaats 

van de verharding (plaque) een lekkage van bloed uit de penis optreedt. Men noemt dit een veneus lek. 

 

Mogelijke oorzaken 
De oorzaak is vorming van een streng bindweefsel in een zwellichaam, waardoor de penis daar niet in 

gelijke mate mee kan rekken als in het andere zwellichaam. Dit bindweefsel ontstaat spontaan, en de 

oorzaak hiervan is niet bekend; er zijn evenveel hypothesen als onderzoekers.  

Een belangrijke hypothese is momenteel  het ontstaan van microtraumata bij geslachtsgemeenschap 

of masturbatie die tot een overmatige reparatiereactie aanleiding zouden geven. Het kan bijvoorbeeld 

zijn dat bij seksueel contact de penis bruusk geplooid wordt, maar meestal kan er geen duidelijke 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geslachtsgemeenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bindweefsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwellichaam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Masturbatie
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oorzaak achterhaald worden. Wel stellen we vast dat dit probleem soms gepaard gaat met " de ziekte 

van Dupuytren". Dit is een gelijkaardig probleem (vorming van bindweefselstrengen), maar dan ter 

hoogte van de handpalm of voetzool. In zeer zeldzame gevallen zijn er ook gelijkaardige problemen ter 

hoogte van het oor. Dat wordt  een "collageen triade" genoemd.  

Er wordt gesproken over de volgende mogelijke oorzaken : 

• Erfelijk bepaald: soms komt het voor dat de 

aandoening in bepaalde families vaak voorkomen 

(genetisch), maar dit komt zelden voor. 

• Verwonding: wanneer de penis in erectie is deze 

geforceerd gebogen wordt of wanneer men de penis 

injecteert (bijvoorbeeld i.v.m. een erectiestoornis). 

• Bloedsomloop stoornis of hoge bloeddruk. 

• Infecties. 

• Diabetes: Het blijkt dat personen met de ziekte van 

Peyronie vaak diabetes hebben. 

 

Diagnose 
Bij lichamelijk onderzoek is bijna altijd een langwerpige knobbel voelbaar aan de rugzijde van de penis 

welke in ernst en uitgebreidheid varieert. Door een foto te maken kan de ernst van de verkromming 

worden vastgelegd. Het is aan te bevelen om als patiënt zelf een digitale foto te maken van de penis in 

erectie, zo mogelijk in twee richtingen, om aldus de ernst van de afwijking vast te leggen en deze aan 

de behandelende arts te tonen.  

Er wordt ook gebruik gemaakt van een Doppler-onderzoek. Bij een Doppler-onderzoek tracht de 

behandelende uroloog een beeld te krijgen van de bloedcirculatie in de zwellichamen (aan- en afvoer). 

Door de kunstmatige erectie die zal optreden, kan de uroloog nagaan in welke mate er een misvorming 

van de penis is opgetreden. 

Daarnaast kan echografie en MRI nadere informatie geven over de ernst van de aandoening.  

Met deze twee laatste onderzoekmethoden zijn verkalkingen aantoonbaar in de knobbels.  

 

Behandeling 
De behandeling zal af hangen van de aard van de problemen die de ziekte van Peyronie bij u stellen. 

Dit betekent dat de behandeling zeer individueel zal zijn en mogelijks uit meerdere fasen zal bestaan.  

Ontstekingsproces stilleggen 

Patiënten met een korte duur van de ziekte d.w.z. minder dan drie maanden, met pijn in de penis en 

een recente vervorming van de penis hebben zeer vermoedelijk nog een actieve 

ontstekingscomponent en zouden daarom meer baat kunnen hebben bij medicamenteuze therapie.  

http://www.ziekenhuisgeel.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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Het einde van de actieve fase van de ziekte is meestal na één jaar bereikt. Een poging met een 

medicamenteuze behandeling is mogelijk zinvol in de actieve fase van de ziekte.  

De medicamenteuze behandelingen welke toe nu toe met wisselend succes zijn toegepast zijn 

Vitamine E, Potaba, Tamofixeen, Colchicine, Verapamil (injecties) en injecties met corticosteroïden. 

Helaas zijn al deze medicamenteuze ook in de acute fase weinig succesvol. Uiteindelijk was het meestal 

zo dat het spontaan stilvallen van de reactie voor een oplossing zorgde. Wel zinvol is het innemen van 

Selectamine twee keer per dag gedurende 12 maanden na het opmerken van de scheefstand om een 

stabilisatie van de ziekte te bekomen 

Kleine ingreep om kromstand of curvatuur te beïnvloeden 

Een tweede probleem, zoals reeds in deze brochure vermeld, is de misvorming (kromstand of 

curvatuur) van de penis. Indien er een belangrijke curvatuur van de penis optreedt, is het in principe 

dus nodig om hiervoor een kleine ingreep te voorzien.  In België is het beleid meestal af te wachten en 

pas operatief in te grijpen als coïtus onmogelijk wordt of bij een circulaire verharding met pijn bij 

erectie. 

De meest klassieke ingreep die hiervoor wordt uitgevoerd, is een "Nesbitt-plicatuur". Dit is een 

techniek waarbij de zwellichamen "gereefd" worden. Dit betekent dat men de penis recht trekt aan de 

tegenovergestelde zijde van de kromming. Het is een zeer klassieke techniek met als voornaamste 

nadeel een (doorgaans beperkte) verkorting van de penis in erectie. De penis wordt met andere 

woorden nog zo lang als de kortste zijde van de curvatuur.  

De operatieve behandeling met een Nesbitt-plicatuur gebeurt doorgaans onder algemene narcose en 

dit via een korte hospitalisatie. Verder moet u ook weten dat alle seksuele activiteit de eerste 6 weken 

absoluut verboden is. Bij het operatief corrigeren dient altijd tegelijk een besnijdenis (circumcisie) te 

gebeuren. De enige manier om op een esthetische wijze de ingreep uit te voeren is via een 

toegangsweg onder de eikel. Hierdoor moet geen litteken gemaakt worden op de penis, maar moet wel 

de voorhuid worden verwijderd.  

Eventuele behandeling om erectiekwaliteit te verbeteren 

Tenslotte is het de vraag hoe het zit met de erectiekwaliteit. Zoals in de brochure vermeld kan het zijn 

dat er toch stoornissen optreden in de bloedcirculatie van de zwellichamen, zeker wat de afvoer 

(veneuze lekkage) betreft. Het kan met andere woorden toch nog noodzakelijk zijn om, na het 

stilleggen van het ontstekingsproces en na het corrigeren van de kromstand van de penis, een 

behandeling te voorzien om de erectiekwaliteit te verbeteren. Hiervoor zijn heel wat behandelingen 

mogelijk waaronder medicatie, auto-injecties, prothese,...  

 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog - Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%AFtus
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Persoonlijke aantekeningen: 
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