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Mannelijke seksuele dysfunctie

Male Hypoactive Sexual
Desire Disorder (MHSDD)

Erectiele Dysfunctie (ED)

Premature
ejaculatie
(PE)

Mannelijke seksuele dysfunctie
Biologische factoren

Psychologische factoren

Sociale factoren

Male Hypoactive Sexual Desire Disorder (MHSDD)
DSM-V definitie:
- deficiënte seksuele of erotische gedachten, fantasiëen of verlangens
- klinisch significante “distress”
->6m
- levenslang vs. verworven
- gegeneraliseerd vs. situationeel
Bemoeilijkte diagnose:
Culturele normen dat mannen “altijd zin” moeten hebben
Zorgt ervoor dat deze klachten niet gemakkelijk aan artsen of psychologen worden gecommuniceerd
In de klinische setting wijzen patiënten het vaker toe aan iets “biologisch” (erectiele dysfunctie) dan
iets “psychologisch” (verlaagde “desire”)
Epidemiologie
4.8% (U.S. - Laumann, Glasser, Neves, & Moreira, 2009) - 17% (U.K. - Mercer et al., 2003)
↑↑ met leeftijd

MHSDD: geassocieerde factoren
BIOLOGISCH
Laag testosterone – hypogonadisme
3-7% bij 30-69
18% bij 70+
Hyperprolactinemie
Hypothyroidie
Medicatie: SSRI
Multiple sclerose
Inflammatoire darmziektes
Majeure comorbiditeiten (hart of
nierfalen)

Araujo, 2007
Clayton, Croft, & Handiwala, 2014
O’Toole, Winter, & Friedman, 2014

Giovanni Corona, Rastrelli, & Maggi, 2011

Hypothalamische-hypofysaire as
Normale as

Secundair

Gecompenseerd

Yafi, F. A. et al. (2016) Erectile dysfunction
Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2016.3

Primair

MHSDD: geassocieerde factoren
PSYCHOSOCIAAL

Relationele problemen
Langdurige relaties (>5jaar)
Partner niet meer aantrekkelijk vinden
Persoonlijkheid met focus op seksuele “prestatie”
Majeure depressie
Angststoornissen

Corona et al., 2014
Carvalheira et al., 2014

MHSDD: behandeling
Etiologische aanpak:
Indien hypogonadisme: testosterone replacement therapy (TRT)
Indien secundair aan obesitas en metabool syndroom: combination van lifestyle veranderingen,
fysieke inspanning, gezonder dieet, en TRT
Bij depressie; indien reeds laag “desire” voor opstart ➔ overwegen opstart mirtazapine, buproprion,
of SNRI’s zoals duloxetine
Psychologische aanpak: zowel patient als partner!
Cognitieve-affectieve-gedragstherapie:
maladaptieve gedrags- en denkpatronen en toxische seksuele scripts
refocussen op seksuele stimuli
relatietherapie en communicatieover seksuele voorkeuren
realistische verwachtingen (“Good-enough sex” model)

Clayton, Croft, et al., 2014
Meana & Steiner, 2014a
Allan, Forbes, Strauss, & McLachlan, 2008

Erectiele (dys)functie
Impact van erectiele dysfunctie op de patient, partner en Koppel.

• Studies rapporteren 56% depressive in mannen met ED
• Angst voor seksuele situaties is veelvoorkomend en kan een verlies in seksueel zelfvertrouwen veroorzaken
• Door de psychologische last vermijden veel van deze mannen seksuele situaties
• ED zorgt voor een negatieve impact op de levenskwaliteit van zowel de man als de betrokken partner
• ED is bijgevolg ook geassocieerd met seksuele dysfunctie in de vrouwelijke partner
• Vrouwelijke seksuele functie en welbevinden neemt significant toe indien ED van partner behandeld wordt met
phosophodiesterase type 5 inhibitors (FEMALES studie)

Fysiologie
Neurotransmitter: vooral
dopamine en oxytocine (ook
norepinephrine)

Een erectie situeert zich niet enkel in de penis!

Figure modified with permission from Isidori, A. M. et al. A critical analysis of the role of testosterone in erectile
function: from pathophysiology to treatment — a systematic review. Eur. Urol. 65, 99–112 (2014), Elsevier
Yafi, F. A. et al. (2016) Erectile dysfunction
Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2016.3

Fysiologie

Epidemiologie

Yafi, F. A. et al. (2016) Erectile dysfunction
Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2016.3

Real-life setting: 25% van de patiënten die zich aanmelden voor erectiele dysfunctie zijn < 40 jaar!
➔ vaak psychogeen

Risicofactoren

Etiologie
Psychogeen

Vasculogeen

Neurogeen
(central en
perifeer)

Anatomisch

Hypertensie
Diabetes Mellitus
Hyperlipidemie
Roken
Retroperitoneale chirurgie
Radiotherapie
Multiple sclerose
Parkinson
Cerebrovasculair accident/stroke
Ruggenmergletsels
Alcoholisme
Chronische
nierinsufficiëntie/uremie
Polyneuropathie
Radicale prostatectomie

Hormonaal

Medicatie

Ziekte van Peyronie (peniele curvatuur)
Fibrose na radiotherapie of chirurgie
Peniele fracturen
Congenitale curvature
Micropenis
Hypospadie

Primair hypogonadisme
Secundair hypogonadisme
(hypogonadotroop hypogonadisme)
Hypo- of hyperthyroidie
Ziekte van Cushing
Antihypertensiva (thiaziden en βblokkers!!)
Antidepressiva
Antiandrogenen
Antihistaminica
Recreationele drugs
Roken

Onderscheid organisch vs. psychogeen

Psychogeen
• Plots begonnen
• Intermittent functioneel/situationeel (variability, situational)
• Verlies van erectiebehoud (en niet initiatie)
• Bewaarde nachtelijke en spontane erecties
• Goede responders op PDE5-Inhibitoren (bv Viagra)
Organisch
• Gradueel begin van ED
• Progressief slechter
• Altijd slechte erecties en respons
• Erectie beter bij rechtstaan dan bij neerliggen (hydrostatische
druk)

Penis als antenne van het hart

The Journal of Sexual Medicine, Volume: 7, Issue: 8, Pages: 2805-2816, First published: 02 August 2010, DOI: (10.1111/j.17436109.2010.01792.x)

Diagnose
Zelf-geraporteerde vragenlijsten
Self-reported questionnaires (SRQ)
International Index for Erectile Function (IIEF)
Score <21: ED
1)
2)

3)

4)

5)

Hoe sterk zou u het vertrouwen noemen dat u erin
had een erectie te kunnen krijgen en te behouden?
Hoe vaak is het voorgekomen dat, terwijl u een
erectie had door seksuele stimulatie, uw penis stijf
genoeg was om te penetreren (binnen te gaan)?
Hoe vaak kon u tijdens de geslachtgemeenschap uw
erectie behouden, nadat u bij uw partner was
gepenetreerd (binnengegaan)?
Hoe moeilijk was het om tijdens de
geslachtsgemeenschap uw erectie te behouden tot de
geslachtsdaad voltooid was?
Hoe vaak was het bevredigend voor u wanneer u
probeerde geslachtsgemeenschap te hebben?

Gestructureerde anamneses
Structured Interview on Erectile Dysfunction (SIEDY)
13 items die belangrijke info omtrent ED
kunnen identificeren en kwantificeren in een
semi-gestructureerde anamnese
Deel 1: organische ziektes
Deel 2: relatiestatus
Deel 3: intra-psychisch
(1) Werkgerelateerd
(2) Organische ziekte (chirurgie – CV – neurologisch)
(3) relatie met partner – gezondheid partner - "desire"
van partner – andere seksuele relaties dan met partner
(4) "desire" - ochtenderecties – kwaliteit van orgasme –
veranderingen in ejaculaat

Behandeling
Indien belangrijke risicofactoren en comorbiditeiten: lifestyle aanpassingen
Testosteron supplementatie igv hypogonadisme
Psychoseksuele counselling igv relationele problemen
PDE5i (Sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil):
Hoogste dosis beginnen! (om maximaal effect te evalueren) - daarna te titreren obv neveneffecten
CAVE: slechte responders: post-radicale prostatectomie – diabetes mellitus – neurologische schade
Lokaal/urethraal prostaglandines (alprostadil; Vytaros)
Intracaverneuze injecties met papverine/prostaglandins
Implantatie van penisprothese

Premature ejaculatie
Orgasme en ejaculatie zijn fysiologisch 2 verschillende processen
Geen eenduidige definitie van orgasme: samenloop van een aantal fysiologische events
Tachypnee
Tachycardie
Verhoogde bloeddruk
Contractie van pelvische spieren (m. ischiocavernosus en m. bulbocavernosus)
Contractie rectale sphincter
Faciale grimassen
Snelle, korte opbouw van seksuele stimulatie geeft minder intense orgasmes
Lagere androgen levels verminderen intensiteit van orgasme (hypogonadisme en leeftijd)
Bekkenbodemoefeningen kunnen intensiteit van orgasme verhogen (contractie bekkenbodem 60x, 3x/d gedurende
6 weken)
Refractaire periode: mechanism slecht onderzocht

Premature ejaculatie
Ejaculatie: emissie en expulsie
Emissie: sluiten van blaashals (geen retrograde ejaculatie), bestaat uit 10% prostaatvocht, 10% spermatozoa uit vas
deferens en 75-80% vocht uit zaadblaasjes

Autonome vezels (para en orthosympatisch) uit hypogastrische en pelvische plexus
Orthosympaticus (vnl. Norepinephrine) is essentieel voor ejaculatie
Emissiefase staat sterk onder cerebrale controle en kan geinduceerd worden door fysieke en visuele erotische
stimulatie
Expulsie: rhytmische contractie van bekkenbodemspieren (sluiten blaashals en openen external urethrale sphincter)

Definitie en diagnose
Meest voorkomende mannelijke seksuele dysfunction (20-30%, onafhankelijk van leeftijd, etniciteit of relatiestatus)
Onderbehandeld en ondergeraporteerd owv schaamte en laag zelfvertrouwen
Onmogelijkheid tot controle of uitstellen van ejaculatie
Gemeten volgens de intravaginale ejaculatoire latentie tijd (IELT)
Verschillende vormen en subclassificaties

IELT criteria

<1 min

<3 min

Kort of normaal

Symptomen

Ejaculatie te vroeg in ELKE
seksuele situatie

Nieuwe onset van PE,
meestal te danken aan 1
event, pt had normale
ejaculaties in het verleden

PE is inconsistent en
Subjectieve zelf-perceptie
onregelmatig en niet het
van snelle ejaculatie
gevolg van psychopathologie ondanks een normale IELT

Onset

Vroeg, meestal van eerste
seksuele contact

Wanneer dan ook

Wanneer dan ook

Wanneer dan ook

Prevalentie

Laag

Laag

Hoog

Hoog

Kwaliteit van
ejaculatiecontrole

Geen enkele mogelijkheid om Mogelijkheid om ejaculatie uit Mogelijkheid om ejaculatie uit Mogelijkheid om ejaculatie
ejaculatie uit te stellen
te stellen is mogelijk
te stellen is mogelijk
uit te stellen is mogelijk
verstoord
verstoord
verstoord

Etiologie

•Genetisch
•Neurobiologisch

•Urologisch (erectiele
Normale variatie van
dysfunction, prostatitis)
seksuele ervaringen
•Hormonaal (hyperthyroidism)
•Psychologisch
•Relationele problemen

Psychologische
preoccupatie met
ingebeelde korte
ejaculatietijd

Behandeling

•Farmacotherapy
•Psychotherapie +/–

•Onderliggend medisch
probleem
•Farmacotherapy
•Psychotherapie
•Educatie

•Psychotherapie
•Geruststelling
•Educatie

•Geruststelling
•Educatie
•Gedragstherapie

Normaal of verlengd

Agent
Dapoxetine
(SSRI) – short acting

Recommended dose
Half-life (hours)
30–60 mg,
1.5
1–3 hours before intercourse

IELT fold increase
2.5–3

Adverse effects
Nausea, diarrhoea,
headache, somnolence,
dizziness

Paroxetine
(SSRI)

10–40 mg/day and
20 mg, 3–4 hours
prior to intercourse
20–40 mg/day

21

11.6

Insomnia, anxiety, nausea,
loss of libido, ED, anhidrosis

36

5

Insomnia, anxiety, nausea,
loss of libido, ED, anhidrosis

50–200 mg/day and
26
50 mg, 4–8 hours prior to
intercourse
12.5–50 mg/day and
19–37
25 mg, 4–24 hours prior to
intercourse
25–50 mg, 3–5 hours prior to 5–7
intercourse

5

Insomnia, anxiety, nausea,
loss of libido, ED, anhidrosis

6

Nausea, dry mouth, ED, hot
flushes, arrhythmias

4–7.3

Nausea, dizziness,
insomnia, dyspepsia,
seizures

Phosphodiesterase-5
inhibitors

25–100 mg, 30–50 minutes 3–6
prior to intercourse

Monotherapy has no effect
on IELT

Headache, flushing,
dyspepsia

Prilocaine-lignocaine
topical cream/aerosols

2.5 g, applied 20–30 minutes 1–2
prior to intercourse

4–6

ED, loss of sensation in
penis and partner’s vagina,
skin irritation

Fluoxetine
(SSRI)
Sertraline
(SSRI)
Clomipramine
(TCA)
Tramadol

Additional notes
•TGA approved, not
currently on PBS
•No significant drug–drug
interactions
•Effective treatment for both
acquired and lifelong PE
•Off-label prescriptions
•Used for lifelong and
acquired PE
•Therapeutic effect achieved
in 2–3 weeks
•May hinder sperm motility
•May induce mania in bipolar
patients
•On-demand use not as
effective without daily
regimen
•Possible opioid addiction
•TCAs and SSRIs are
contraindicated with
Tramadol use
•Multiple drug interactionsonly indicated as
monotherapy in refractory
PE
•Used for concomitant ED
and PE
•Improved efficacy when
combined with SSRI therapy
•Not established
monotherapy for PE
•Condom use encouraged
•Used with SSRIs
•Off-label prescription

Behandeling

Comparison of treatment options for sexual dysfunction in men
Treatment

Physical treatment

Psychotherapy

Classical sex therapy

Syndiastic sex therapy

Focus

Seksuele functie

Intra- and interpersonal
conflicts, sexuality and
sexual function

Sexuality and sexual
function, intra- and
interpersonal (couple)
conflicts

Fundamental psychosocial
needs and their meaning,
multidimensional
understanding of desire

Target group

Patient

Patient (couple)

Couple

Couple

Aims

Restoration of disordered
function

Strengthening social and
sexual competence

Strengthening social and
sexual competence,
restoring lost function

Meeting fundamental
needs (once
more)/relational
improvement, sexuality as
an embodiment of this

Methods

Medication, mechanical
aids, operative
interventions

Behavioural or analytic
therapy methods, couples
therapy

Focussed “exercises” aimed
at the restoration of sexual
receptivity (“sensate
focus”)

Communication via body
language, including sexual
body language, in real time.
Gathering “self instigated”
new experiences; physical
treatment where
appropriate

