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de schaamte voorbrj
hondedvijftigduizend Belgische mannen (en hun

partners) het leven zuur: erectiestoornissen. Met de
komst van Viagra, het eeríe orale middel tegen de
kwaal, maakten ingrilpende operaties, injecties en

vacuiimpompjes plaab voor een simpele pil. En wat
minstens zo belangrijk is: het onderwerp wordt

eindelijk uit de taboesfeer gehaald.

Vii*d:i#
Inct de volgende top vijf: ove.-
m!tig alcoholgebruik. depres
sies cn somherheid. prosliat
problemen,'nedicijnscbruik en
slress. Een gelorderde lccftiid
pla'uÍ hjj op de zesde plaals,
gevolsd door een dw,trslaesie
en d.uggebruik. Jongercn wij
ten de kwlal vakeÍ aan írcss,
ouder€n vooral aan de leeirijd.
Hieruit blijkl dat eÍ over crcc
tres(oornjsscn nogal wat mis
vershnden bestaan. wanl ()0k
chronischc mndoeningen zo!ls
suikerzieklc. een É hogc
bloeddruk.  muhipele sc lerosc
en nier- en hàrtzieklen zijn er
in veel gevallen de oorzaak
van.  ook kunnen medic i jnen
teger een le hogc bloeddruk en
antidepressiva de kwaal ver-

wEtNrGEir KEl{]{Etl
DE OORZAAK

Drt de kennis olcrdc oorzaken
van erecneíoornissen beperkr
is, blijkt uil onderzock van he1
Ncderlandse marklondcrzoek
instÍuut NIPO. De íudic werd
bU ecn groep lan derlicnhon
derd mlnnen van achttien en
ouder en hun paÍners uitge
voerd, óón jaar nadat Viasra
hel eerslc orale middel rcgcn
eÍect;estoo.nisse. - op de Nc
dedandsc mlrkl vencheen. Hct
onoerzocK moesr g€gevens op
leveÍen ove. kennis, ervaringen
en bespreekbaarheid van erec-
trestoornisscn en het gebÍuik
van Viagra. Het onderzock
werd uilgevocrd in opdrachr
van de pÍoduccnt van Viagrà,
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ele problccn. Dar iD sommige
publiclti€s de cijfen anders
uitvallen. hccft te maken met
de definilie van erectiestooF
nissen die voor de be.ekenin-
gen wordl gchanteerd. Er woF
den dri€ gradaties van impo-
renrie ondcrscheiden: mild (êf
en roe), malig (in de helft van
de gevallen dat de mln seksu
eel aclief wil zijn) en emÍig
(allijd). In bovengcnoemde
aantallen gaat h€l om dc mari
ge en ernsl ige geval len.  Het
aantêl dat geÍegeld iÍ dc Belgi
sche media woÍd( genocmd
driehonderdduizend vcrwtst
naar de dÍie groepen. ook dc
milde gevallen zijn erin Ínee

Uit hcr NIPO onderzoek blijkt
dat voo.al vijlènzestigplussers
last hebben van erectiestooÊ
nissen. Tweeënvee.tig procenl
vln dc vijtènzesiigplussers
zegt er bijna nooit of helemaal
nooil làí van re hebben, tegen-
over vter€nncgenlrg p.ocent
van de groep lusscn achttien en
vieÍendenig. zcscntachrig pro,
cent vln de sroep van vUfen-
oerug tol negencn!eertrg en
zesenzeíig proccnt in de >

Opvallend is dat
de meeite

(vierennegentig

hoget inschatten

voot zichzelí

zwaaíyvegend

I

I

het tàrmac€utischc bedrijf Pfi-
zer. Onderzoeksdirecteur van
NIPO, Henk Fockcma: 'Aan-

gez,en Je met ercclrcstoornjs-
sen enorÍr in de tlboeÍèer zit.
hebben de geïnlc.vicwden in
al le .ust  hun anlwoorde.  op
een pc tunnen rnvocren.

Uir de srudie komt duidelijk
Íaar voo. dal veel mannen die
zelf laÍ hebben van e.cctie
stoomisscn. zelf nier weten wat
de oo.zaak van hun kwaal  is .
Met chrcnische aandoeninBen
leggen zc !l helemaal geen ver
band.'Circa vijftig procenl van
de nanncn die lasl hebbcn lan
suikeÍzickte, depressie en ccn
1e hoge bloedd.uk. kan ldÍ
krijgen van crccriesloornissen.
Ook bij$'erkinscn lan medicij
nen kunÍen hicrbii een rol spe

In Belg iè wordt  geschat  dal
horde.d!ijfri gduizcnd mannen
,an een eÍectjestoornis lijden,
jn Nederland Iigt hct aantal op
tweehonderdduizend. Wereld-
wtd zou her om honderd veeÍ-
tig 'niljo€n mannen gaan. HieÍ-
mee is de kwnal wcreldwijd
hcl meest vooÍkomende seksu,

Ze maken tweehonderdduizend Nederlandse en



> leeftijdscategoÍie vijf(ig
lot vi€renzestig. Toch zijn het
de mannen in de leeítijdsgro€p
van veertig tor zestig die in
v€Íband met impotentie het
vaakst de buisaís bezoeken-
Beí-Jan de Bo€r, zelf huisaÍs
en lid vàn de Nederlandse ad-
vi€sraad van Pfizer over Via-
gÍa: 'Nog geen kwan van d€
mannen m€t ernsnge erectte-
stoomissên, vaak de ouder€
leeftijdsgroep, gaat hiefloor
naar de huisàís. Oude.e men-
sen pÍaten niet zo snel over
seks omdàl ze denken dat het
niet me€Í bij hun leeftijd hooÍ.
MaaÍ dat is natuurlijk een fa,
bellje, want zin in seks is heel

Of mannen met eÍectieÍoor
nissen die ook daadwerkelijk
als een probleem €rvaren is
weer een ander verhaàI. Tach-
tig procenl van de ondervrug
de mannen gaf te kenn€n dat ze
het êen tamelUk tol heel groor
problêem vinden. Opvall€nd is
dàt de meeste vÍouw€n (vier
ennegentig procent) het pro
bleem voor hun man hoger in
scha[en dan de man zelf. Voor
zichrclfvinden de vrouwen het
êen Ininder zwaaÍw€g€nd pro
bleen. De meerderheid van dê
geinleniewden denkt dat er
behandel ingsmogel i jkhed€n
vooÍ ere€tiestoornissen zijn,
veenig procent is van mening
dat er aan de kwaal niels rc

I Í{OVATIEF EÍ{
BETEKE ISVOL

Viagra is sinds het middel op
de maÍkt is (de primeur vond
plaats in dê Verenigde Sraren
op 27 maan 1998) snel popu-
laiÍ gewoÍden, ofschoon b€-
richten over risico's niet van de
lucht waÍen. In juni 1999 ont,
ving producenl Pfizer voor
Viagra de Galenus Ceneesmid,
delenprijs voor het mêesr inno
vati€ve en b€lekenisvolle ge,
neesmiddel van 1998 in Neder,
land. Innovatief omdat her een
nieuw medisch gebied betrof
en betekenisvol omdal het een
vêilig middel is. Dankzij d€
uitgebreide aandacht in de ne
dia, is de blauwe pil zonder re
clamecampagnes bij het grote
publiek bekend geraakt. Zesen
negentig pÍocent vàn dê Ne
dêrlanders h€eft van de êÍec
liepil gehoord.

30

Een van de
behng/liikste
|'oeven uan Víaota
is dat hêt niddá
gebonden bryft
èan zn n ftxs ên
het,'ldtuu ijkê
lÊnoop edan
wqL

voorg€schreven. Tweeénze-
venÍg procent werd voorge-
schreven aan mannen tussen de
veertig en vi€renz€stig, een
kwaí aan vijfenzêstigplussers.
In België wordr Viag.a vaker
in stedelijke gebieden dan op
het platteland voorgeschreven.
In Nederland w€rd driê kwaÍ
van de recepten uitgeschÍeven
aan mannen boven de vijftig,
het vaakst aan mannen tussen
vijftig en zestig. Een signaal
voor producent Pfizer dal het
middel bij de 'juist€ doel
groep terecht komt.

Viagra is met ciÍca achttien
guld€n of ongeveer een kleine
vierhonderd frank p€r tablet
van s0 ns wel nos vrij prijzig
In Europa wordt een vaste prijs
gehanteerd. De uiteindelijke
prijs hangt af van d€ dosering,
het aantal tabletten peÍ verpak-
king en een toeslag die per
land v€rschilt. Pfizer probeerl
ViagÍa molnenteel in hel Ne-
derlandsê verzekeringspakket
t€ krijgen en heêft hienoor in-
niddels êen officiële aanvÍaag
ingediênd. ln Belgiê is het nog

TOCÍ Í{OG WAt
LACHERIGE SFEER

Ondanks de bekendheid van
Viagra blijft pÍaten ov€Í eÍec
ai€stoomissen vooÍ velen nog
€en taboe. De helft van de
mannen vindt het moeilijk over
(de eigen) impol€nlie !e pÍaten.
Een deÍde van de mannen praar
er zelts met de paíner niet
makkelijk over. 'Een nos gro-
ter taboe is het er met vrienden
ove. te hebben. slechts twintig
procent duÍft dat aan.' aldus
Henk Foekema. De BoeÍ on-
d€rvindt io zijn huisaÍtsenprak-
tlk dal schaamte de boventoon
voeí: Bij de huisáÍs wo.dt de
klacht Íiêt gauw te berde ge-
bÍacht. Men wíl er wel over
praten. maar durft eÍ niet over
te b€ginnên. Mannen schamen
zich rot als ze met h€t krijgen
van een erectie problenen heb,
b€n. H€t hangt sterk samen met
hun gevoel van nànnelijkheid.
Zonder eÍectie voelên ze zich

Viagra kopen bij d€ apotheêk
leveÍt voor bijna de helfi van
de mannen een problêern op,
vrouwen vinden het iets mak
kelijker. Fo€kema vindt het op

In Nederland vond de intro
ductie lwee weken na dê Euro
pese registratie plaals. op I ok
tober 1998, in België was dat
een maand lateÍ, op 2 novem
ber ln september 1999 was
Viagra in zeventig landen ver
krijsbaar en waren meer dan
elf miljoen .ecepten uitge-
schÍeven, wat neerkomt op
meer dan honderd miljoen ta-
blellen. waarvan zevenentwin-
tig miljoen in Europa. In de
EuÍopese landen is de poten-
tiepil vooral populai. in Scan-
dinaviê, Zwitse.land, Croot-
Briltannië €n Duitdand.

Het meÍende€l van de Neder-
landse en Belgische huisansen
he€ft Viagra inniddels vooÍge-
schÍev€n. De Boêr: 'Omdat er
nu een oraal niddel beschik,
baar is. wordt de Íol van de
huisaÍs steeds belangrijker.
Niet de uroloog. maar de huis
aís gaat zich nu Íe€ds vaker
met het probleem vàn erectie
stoornissen bezighouden.'
viagra wordt inmiddels in on,
sev€er vier van de vijf geval,
len door een huisaís voorge
sch.even, urologen zijn goed

voor ongeveer twintig procent.
Sons sch.ijft een ander spe.ia'
liÍ, zoals een cardioloog of
een psychiater. het middel

De Boer is van mening dat
Viagra eên vooíreffelijk alte.,
nalief is vooÍ de ingrijpênde
behandeling di€ patiënten'
vÍoeger raaK voorgescnrêvêÍ
keg€n: e€n operátie waarbij
een buisjê in het zwellichaan
van de penis wordt ingebracht-
Orn e€n eÍectie te kÍijgen
moest d€ patiênt in eêÍ bij de
zaadbal ingebrachl reservoir
met siliconen knijpen. De
tweede - meest toegepasle -
mogelijkheid was dat de pa-
tiënt zelf het zw€llichaam van
de penis met een vlo€istof in-
jecteerde, de deÍde moselijk-
heid bestond uit het gebruik
van een vacuiimpomp.

Dat is nu wel anders. Eenjaar
nadai het middel op de markt
verk.ijsbaar was, had vijfen-
tachtig pÍocent van de Belgi-
sche huisaísen in totaal hon-
de.ddeÍigduizend Íecepten
aan lachtigduizend gebÍuikeÍs

eos



nerkelijk dat, als er al over
erectiestoornissen wordt ge
sproken. dit vooral in de lache
rige sfe€r woÍdt gedaan. On
danks het feit dal mensen het
een gÍoot probleem blijven
vinden, schijnen z-e er niet em
slig over te kunnen praten.'

Toch blijken mensen behoefte
te hebben aan mee. kennis
oveÍ de oorzaken van en oplos
singen vooÍ hun erectieklach
ten en wordt de huisaís hier
voor als b€langrÍkste infoma
tiebron gezien. Die kennis is
volgens De Boe. van 8mt tÉ
lang, want het probleem be-
spreekbaa. naken kan de op-
lossing dichterbij brengen.
Vooral mannen mer €en de-
pressie en stoomissen ààn han-
en bloedvaten en suikerziekte
zijn erg bij het middel gêbaat.
Viagra is ninder succesvol bij
mannen die een prostaabpeÍa-
tie hebben ondergaan €n bij
wie eên groot deel van de z€-
nuwDáneÍ rs ààngemsr.

Dat Viagrà loch eên rol heeft
gespeêld in het vergroten van
de bêsprêekbaaíheid van erec-
tiestoomiss€n is inlussen wel
duidêlijk. Maar liefst achl tot
tien keeÍ zoveel rnannen zijn
sinds het op de markt verschij-
nen van de eÍectiepil met
klachlen over impotenlie naar
de huisarts gestapl. De Boer:
'Mannen wachten gemiddeld
tw€e jaar voordat ze het pro-
ble€m aan hun huisarts voor-
leggen. Ze zijn dan meestal al
in een vicieuz€ cÍkel terecht
gekomen van gespannenheid
en onzekerheid ti.jdens seks,
wat de klachl vaak alleen maar
heeft v€reÍgerd. Ook voor
sommige huisaísen is praten
ov€r seksualiteit niet de ge-
woonste zaak van de wereld.
Ook daar moet hoognodig wat

De sinds augustus 1998 in Ne
deÍland in hel leven geroepen
info.matielijn Erectieproble
men (0900 I  I l l888)  speel t  in
op de moeite die mannen heb
ben om over impotentieklach
ten re praten. Mannen w€ren
dat als ze dat nummer bell€n.
ze meteen over het gevoelige
onderwerp kunnen beginnen.
De informatielijn van d€ Rut-
gers Slichting wordt door
Viagrr-producent Pfizer gefi
n.rncieÍd. Sinds de inlroduclie

nqpzine

erectiêrtooínis? Een

'êrectiêlê diíundiê'
luidt'H€t

€re.tie te krig€n of te
bêhouden die

b€vr€digêndê r€ksuêlê
adiviteif. M€disd
gêziên hê€ft viag.a,
m€t alr werkzame rtot
sildênaÍil({itraao -
behorênd tot dê gÍo€p
medicÍnên diê wordt
aangeduid àls
ÍosÍodiërtêraÍê-typê 5-

weÍking op d€

penir. HiêrdooÍ kan
tijdêm i€ksuelê
opwinding makk€lilker

geslachtsorgaan
rtÍorÍen. Wani dat is
nu iuist hêi problêêm
bij mannên diê gêen
êrêctiê kunnen kílgen:
ê. i5 onvoldo€ndê ván
de boodschapperíof
(cMP(cyclisch
guano6inêmonoÍo6faa0
aanwezig. Diê íoÍ is
noodzaleliik om het

p€nis t€ laten
ont5pann€n, zodat het
bloed kàn to€dromên.

voor dat het bloed niet

ViagÍa blokkeert hel
eiwit (hêr ên2ym
ÍosÍodièetêràse typê 5)

aÍb.aak van IGMP (zie
ook Eor nr.9
septembeí'1998,'Viagra, gêên

hulpmiddêl').

van Viagra is hei àanlal vmgen
ove. erecti€sroomissen aan de
Ruigers Stichiing aanzi€nlijk
toegenonen. In één jaar werd
de lijn vijfenveeÍtighondeÍd
keeÍ geraadpleegd. Veel vragen
gaan over theÍapi€ën of ove.
Viag.a. ln de neesle gevallen
woÍden bellers naaf d€ huisarts
oí een specialisl doorverwe-

ooK vooR vRouwEir?
Er d@n over Viagra nogal wat
misversunden de ronde, aldus
Foekemà en De Bo€r. Ten on
rechte wordt gedacht dat Via
gra de zin in seks verhoogt, en
dat is zeker niet het geval. De
Boer: Mensen die wi.i op het
spreekuur kijgen hebben soms
gewoon g€en zin in seks. Dan
heefr het dus niet mei de erec
tie, maar met het libido te ma
ken. H€t is belangrUk die rwee
zrken goed van elkaar te schei
den. Die mannen vinden dat ze
seks móeten hebben. We zitlen
in de ' instant  maatschappi j ' ,
wààrin mensen er op staan iets
te krijgen op het moment dat
ze het willen, maar eeÍ erecii€
is iers waaÍ de wil niet zo'n Íol
in spe€li. Het gevoel is dáann
veel belansrijker

Ook denken veel mensen ten
onrecht€ dat gebruik€Ís van
Viagra na seksuele activircit
vaak lasl hebben van een lang-
duÍise. pijnlijke erccti€ (pria-
pisme). Dat is wel mogelijk bij
andeÍe behandelingeÍ van
erectiestoornissen, zoals injec-
lies. Maar bij Viagra gebeuÍ
dir niet, doordal het middel al-
le€n bij seksuele pÍikkeling
zijn werk doet. En dat is nu
juist hel m@ie van ViagÍa: het
is gebonden aan zin in seks en
volgt het natuurlijke verloop

Pfizer heeft inmiddels de be-
richten over haÍdood na ge
bruik van ViagÍa m€t de Íesul-
taten lan AmeÍikaans onder
zoek kunnen onlkrêchten- De
bloeddrukverlagende werking
van Viasra kan, gecombineerd
mel medicijnen tegen haÍtkwa
len (nirrat€n die worden ge
bruikl om d€ doorbloeding van
her haí te bevorderen en ook
een cffect hebben op de bloed
druk) wel levensbedreigend
zijn. En het zijn juist rnànnen
mct haÍ- en vaaiziekten die re-

latief vaker lasl hebben van
erectiestoomissen - als gevolg
vaneen È hoge bloeddruk, dia
betes of bijwerkingen van me
dicatie en dus naaÍ Viagra
grupen

Volgens de FDA (de Ameri
kaanse overheidsinstantie die
g€neesniddelen erkent) bleken
de gerappoÍteerde steÍEeval
len na inname van Viag.a altijd
samen le gaan met inname van
nitraathoudende medicUnen.
Ook andeÍ€ nitraathoudende
rniddelen. di€ ondeÍ meer woÍ-
d€n loorgeschreven bt angina
pectoris en ook wel wordên
gesnoven om de seksuele acti-
vileit te Yergroten, d€ zoge-
naàmd€ 'poppers', woíden in
combinatie met Viagra ontra-
den vanwege het .isico op een
fahle bloeddrukdalins.

De verklaÍing voor sterfg€vál-
len onder mannen die Viagra
dikten en ook aan een hart- of
vaalziekte lijden, zoeken medi-
ci ook in het feit dat d€ licha-
meltke inspanning tijdens sek-
suele activiteit v@r deze gÍo€p
fataal kan zijn. Aan sommige
haÍpatiënten wordt seks dan
ook helemaal afgeradên of z€
worden op zijn minst geadvi-
seeÍd de seksuele activit€it aan
hun conditie aan 1e passen. De
Nede. landse Harts t icht ing
geeft in een voorlichtingsfol-
deÍ aan dar hanpatiënten na
herstel weeÍ de li€fd€ kunnen
bed.ijven als ze zonder klach-
ten twee irappen kunnen lopen.

Momentêel onderzoekt Pfizer
of Viàgra ook door vrouwen
kan worden gebruikt. De huidi-
ge viagra pil mag uitsluitend
door manÍen word€n gebruikt.
woordvoerder van Ptizer in
België, Nicolas van Hoecke,
vesa€ht dat de eersle onder
zoeksr€sultaten in de eerste
helft van 2000 bekend zull€n
woíd€n. De studies zijn geri€ht
op her efíect van hetzelfde
werkzame bestanddeel als dat
van de huidige viaSra pil sil-
denàfil-cilÍaal op de bloed-
roevoeÍ naar de clitoris. Aan-
gezi€n het v.ouwelijk ge-
dachlsorgaan in fysiologisch
opzicht vergelijkbaar is met de
penis, worden positieve resul-

HOE WERKÍ VIAGRA?
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