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Operatie om de kromstand van uw penis
te herstellen

Urologie





Uw behandelend arts heeft met u gesproken over een Cavernoplicatie. Dit is 
een operatie om de kromstand van uw penis te herstellen. 

De ziekte van Peyronie 
Kromstand van de penis kan worden veroorzaakt door de ziekte van Peyronie. 
Dit is een goedaardige afwijking aan de vorm van de penis. 
De penis bestaat uit 2 zwellichamen, die beiden zijn bedekt met een laagje 
bindweefsel. Bij de ziekte van Peyronie ontstaat er teveel bindweefsel in één 
van de zwellichamen. Daardoor rekt dat zwellichaam tijdens een erectie niet 
goed mee met het andere zwellichaam. Er ontstaat dan een kromming. 
De ziekte komt vooral voor bij mannen tussen de 40 en 60 jaar. De precieze 
oorzaak is niet bekend. Het teveel aan bindweefsel zou het gevolg kunnen 
zijn van kleine beschadigingen aan de penis, die in de loop van het leven zijn 
ontstaan. Ook zou een erfelijke aanleg een rol kunnen spelen.

Kenmerken
Er zijn 4 duidelijke kenmerken:
• Verharding in de wand van de penis.
• Verkromming en soms ook verkorting van de penis tijdens de erectie.
• Pijnklachten tijdens de erectie. 
• Erectiestoornissen.

Na ongeveer een jaar veranderen de klachten niet meer: de kromstand wordt 
niet meer erger en de erectie doet geen pijn meer. 

Behandeling 
Er bestaat nog geen behandeling om de ziekte van Peyronie te genezen. Wel 
kan de kromstand van de penis worden hersteld met een operatie.   
Een operatie kan alleen als:
• U de aandoening langer dan 1 jaar hebt.
• De kromstand al 6 maanden niet meer toeneemt.
• U al 6 maanden geen pijn meer hebt tijdens een erectie.



Voorbereiding op de operatie
Preoperatief spreekuur
Bij uw operatie wordt anesthesie (verdoving) gebruikt. Om u veilig anesthesie
te kunnen geven, is er informatie over uw gezondheid nodig. U krijgt hiervoor
een afspraak bij het POS. Daar hebt u onder andere een gesprek met de
anesthesioloog over de verdoving.
De afdeling Opnameplanning neemt contact met u op om een datum voor
het POS af te spreken. U ontvangt daarna:
• Een afspraakbevestiging.
• De informatie “Zorg rondom uw operatie of behandeling”.
• Een uitnodiging voor het invullen van een gezondheidsvragenlijst.

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, stopt u hier een aantal dagen 
vóór de operatie mee in overleg met de uroloog.

Opname
Voor deze operatie wordt u 1 nacht opgenomen in het ziekenhuis.

Meenemen
We vragen u een strakke onderbroek mee te nemen naar het ziekenhuis.

De operatie 
Tijdens de operatie wordt de huid van de penis bij de eikel en bij het 
zwellichaam losgemaakt. Met een infuus brengt de uroloog de penis in 
erectie. Daarna worden hechtingen geplaatst in het zwellichaam aan de lange 
kant van de kromming, waardoor de penis rechtgetrokken wordt. De penis is 
daardoor na deze ingreep iets korter dan voorheen. Het verschil kan enkele 
millimeters tot soms 2 centimeter zijn. Om een nabloeding tegen te gaan, 
wordt er een drukverband om de penis aangebracht.

Bij deze operatie is soms een besnijdenis nodig. Dit betekent dat de eikel 
daarna niet meer bedekt zal zijn met voorhuid. 

Soms wordt tijdens de operatie een katheter ingebracht. Dit is een dun 
slangetje dat door de plasbuis naar de blaas gaat. Via deze katheter kan de 
urine het lichaam verlaten. Zo krijgt de wond rust. 



Na de operatie
• De dag na de operatie wordt het drukverband verwijderd. U moet   
 daarna een strakke onderbroek aantrekken.
• De katheter wordt verwijderd na overleg met uw behandelend arts.
• Soms is het nodig dat u nog een nacht in het ziekenhuis blijft.
• De penis kan dik en pijnlijk zijn. De balzak of de penis kan blauw   
 worden en er kan wat bloed of vocht uit de wondjes komen. U hoeft zich  
 hierover geen zorgen te maken. 
• Als er uit het wondje op de penis nog bloed of vocht komt, kunt u een  
 gaasje gebruiken. Als een gaasje niet nodig is, kunt u het wondje beter  
 droog laten. Het geneest dan sneller. 

Controle
U krijgt een afspraak mee voor een controlebezoek bij de polikliniek Urologie.

Adviezen en leefregels
• Als u vóór de operatie medicijnen gebruikte die uw bloed verdunnen,  
 start u hier weer mee na overleg met uw behandelend arts.
• Tegen de pijn mag u paracetamol nemen, maximaal 4 keer per dag
 1000 mg.
• De eerste 3 weken na de operatie:

• Mag u wel douchen, maar niet baden of zwemmen.
• Mag u geen gemeenschap hebben.
• Wordt fietsen afgeraden.

• De eerste weken na de operatie kunnen vooral de nachtelijke erecties  
 pijnlijk zijn. Als u daar veel last van hebt, kunt u hiervoor medicijnen   
 krijgen via uw behandelend arts.

Mogelijke complicaties
Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op complicaties. Heel soms komt er 
bij deze operatie een wondinfectie of een nabloeding voor. 



Contact opnemen 
U moet contact opnemen als:  
• U hevige pijn hebt die niet verdwijnt met gebruik van de voorgeschreven 

pijnstillers.
• U koorts hebt boven de 38.5°C.
• Er een sterke zwelling is van de penis of de balzak.
• De wondjes blijven bloeden.
• U niet kunt plassen.

De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 
8:00 en 16:00 uur.
T: 0515 - 48 84 00.

Bij spoedgevallen kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de 
Dokterswacht.

Tenslotte
Deze folder geeft u algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden 
kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door uw uroloog aan u 
verteld worden.
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