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Impotentie na  
prostaatproblemen zijn 

vaak te verhelpen

Interview 

HOE WERKEN DE SYSTEMEN?
“De afkortingen staan voor ‘Active Erection System’ en 
‘Manual Erection System’, en duiden elektrische en 
handmatige vacuümpompen aan. Zo’n pomp creëert 
een vacuüm om de penis heen, en brengt daardoor het 
bloed in de zwellichamen. Met een drukring wordt de 
bloedtoevoer dan afgesloten, waardoor de erectie blijft 
staan. Het is dus mechanisch, zonder verdere medicatie. 
Het is een beproefde, kunstmatige methode die in de 
meeste gevallen werkt, omdat er geen prikkeling vanuit 
de hersenen hoeft te komen om een erectie op te 
wekken. Daardoor kan het zelfs werken bij mensen met 
ruggengraatletsel, bij wie de prikkeloverdracht via het 
zenuwstelsel niet meer werkt.” 

HOE ONTSTAAN ERECTIEPROBLEMEN EIGENLIJK?
“Er zijn verschillende factoren van invloed, lichamelijk 
en psychisch. Als de oorzaak medisch is, zoals een 
prostaatoperatie bij prostaatkanker of diabetes, 
dan reageren veel mannen niet op erectiepillen. 
Als de prostaat wordt weggenomen kan de 
operatie de zenuwen beschadigen, waardoor 
een erectie problematisch wordt. Een vacuüm- 
pomp biedt dan uitkomst, en kan zelfs zor- 
gen dat er na verloop van tijd weer natuurlijke 
erecties ontstaan. Hoe eerder met de pomp 
gestart wordt, hoe beter de revalidatie op gang 
komt. Het stimuleren van de doorbloeding zorgt  
hier dan voor. Dat geldt ook voor andere aandoeningen 
waarbij gebrek aan doorbloeding het probleem is. 
De bloedvaten worden door de pomp geactiveerd.”

HOE BELEEFT EEN MAN HET GEBRUIK VAN ZO’N 
VACUÜMSYSTEEM?
“Bij veel onderliggende aandoeningen, zoals diabetes 

of hypertensie, ontstaat er geleidelijk een erectiele 
disfunctie. Vaak hebben de patiënten dan al pillen 
gebruikt voordat ze aan een vacuümpomp beginnen, 
of ze dachten dat de erectieproblemen bij hun leeftijd 
hoorden. De pomp ervaren ze dan vaak als een 
opluchting. Op mannen die na een prostaatoperatie 
van het ene op het andere moment geen erectie 
meer krijgen, heeft de pomp een grotere impact. De 
systemen zijn als medisch hulpmiddel geregistreerd, 
en we werken met urologen en verpleegkundigen en 
soms ook met seksuologen samen. Zij kunnen goede 
uitleg geven over het gebruik ervan. Uiteindelijk zijn de 
meeste gebruikers tevreden of zeer tevreden.”

Veel mannen hebben na prostaatproblemen last van impotentie. Met de erectiesystemen AES 
en MES van Memidis kunnen de erectiele functies in veel gevallen snel worden hersteld, en 

weer tot een normaal, bevredigend seksleven leiden. “Er zijn geen bijwerkingen van betekenis en 
de meeste gebruikers zijn er tevreden tot zeer tevreden over”, aldus Memidis Pharma.

door Hans Niewenhuis

Fot. erectiesysteem AES3

Meer informatie vindt u op 
www.erectiepomp.nl


