
Behandeling: 
Correctie kromstand 
(ziekte van Peyronie) 
In deze brochure vind je alle informatie over deze behandeling 
bij Mansani Kliniek. De uroloog bespreekt samen met jou welke 
operatie het meest geschikt is: cavernoplicatie, nesbitt operatie, 
cavernoplastiek of erectieprothese.
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Wat kun je voor de behandeling alvast doen?
Tijdens de operatie worden een katheter en drukverband aangelegd, deze mogen 

verwijderd worden door de huisarts de dag na de operatie. Maak daarom een 

afspraak met jouw huisarts als de datum van de behandeling bekend is. Het is ook 

mogelijk om dit te laten verwijderen door de verpleegkundige in de Mansani kliniek, 

maak hiervoor een afspraak.

Wat kun je verwachten op de dag van jouw behandeling?
• Ontvangst in de kliniek en laatste uitleg over de behandeling;

• Je krijgt een algehele narcose of een ruggenprik voordat de operatie begint;

• Ook zul je een extra verdoving bij de penis krijgen (penis blok);

• Tijdens de operatie zal de uroloog de kromstand corrigeren met de vooraf 

afgesproken type operatie;

• Een operatie duurt tussen de 1 en 1,5 uur.

• Na de operatie word je naar de uitslaapkamer gebracht om te ontwaken van de 

narcose (dit is tussen de 1 en 3 uur);

• Nadat je goed bent wakker geworden word je naar de verpleegafdeling gebracht, 

hier krijg je te eten en drinken.

• Je ontvangt vervolgens uitleg over het herstelproces na de behandeling;

• De aangebrachte katheter en het drukverband worden gecheckt;

• Na goedkeuring van de behandelend uroloog mag je dezelfde dag naar  

huis (zelf mag je niet rijden);

• De dag na de operatie moet de katheter en drukverband verwijderd worden door 

de huisarts of door de verpleegkundige in de Mansani kliniek.

Wat kun je de eerste weken na de behandeling verwachten?
Onderstaand een kort overzicht van wat je wel mag doen de eerste twee weken:

• De eerste dagen kan het plassen een branderig gevoel veroorzaken. Bij het door 

plassen verdwijnen deze klachten meestal;

• Drink voldoende water per dag ongeveer 2 liter;

• De eerste 2 tot 4 weken zullen erecties pijnlijk aanvoelen (nachtelijke erecties 

kunnen je wakker maken);

• De eerste 2 tot 3 weken mag je niet zwemmen, in bad of naar de sauna (beperk het 

contact met vocht: douchen mag de dag na de operatie, beperk de duur hiervan);

• De oplosbare hechtingen (indien gebruikte bij operatie) lossen vanzelf op na 10 tot 

20 dagen;

• Probeer de penis de eerste dagen omhoog te dragen in strakke onderbroek.

• Indien je nog een voorhuid hebt dan zal deze opgezet zijn na de operatie en 

moeilijkterug te trekken. Forceer het terugtrekken niet, na een aantal weken zal dit  

beter aanvoelen.

• De eerste weken kan de penis ongevoelig zijn (dit komt terug na verloop van tijd);
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De volgende punten mag je niet uitvoeren tijdens de eerste twee weken:
• Zwemmen, in bad gaan of naar de sauna.

• Geslachtsgemeenschap mag de eerste 3 weken niet. 

Welke pijnstilling mag je gebruiken na een hersteloperatie?
Mocht de pijn te hevig worden dan mag je pijnstilling gebruiken. Het advies is om 

pijnstilling dagelijks in te nemen op vaste momenten. Van de optionele pijnstilling 

mag je 1 aanvullend nemen naast de paracetamol.

• Paracetamol de eerste 3 dagen met dosering 4 maal per dag 1000 mg.

• Optioneel: Diclofenac met dosering 3 maal per dag 50 mg;

• Optioneel: Ibuprofen met dosering 4 maal per dag 400 mg;

• Optioneel: Naproxen met dosering 3 maal per dag 500 mg.

Wanneer kun je contact opnemen met ons?
Het is gebruikelijk dat er pijn ontstaat in het behandelde gebied, dit neemt naar 

verloop van tijd af. Mocht je last hebben van één of meer punten die hieronder staan 

beschreven? Neem dan contact met ons op.

• Toename van de pijnklachten ter hoogte van het operatiegebied;

• Zwelling en/of toename van zwelling in het operatiegebied;

• Koorts of verdenking op een infectie;

• Jezelf niet lekker voelen.

Is er een controle na de behandeling?
Na 6 weken heb je een controle afspraak om het resultaat van de operatie te 

bespreken met de uroloog.

Heb je verdere vragen of opmerkingen? 
Ons team van specialisten staat klaar 

om al jouw vragen te beantwoorden en 

jou de zorg te geven die je verdient.


