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Hoe doe je dat



De seksuele responscurve Master &Johnson





Kan iedere zorgverlener dit en moet iedere zorgverlener dit kunnen?





Casus

Je bent een man van 64 jaar. 

2e bezoek

Komt nu alleen.

Je moet kiezen tussen radicale prostatectomie of Brachythrapie.



Casus

Je hebt een jongere partner 43 jaar en een kind van 7 jaar met haar.

Tweede relatie

Diagnose prostaatkanker is gesteld

Je erecties zijn sinds het afgelopen jaar al wat moeizamer mogelijk door starten 

van hoge bloeddruk medicatie geeft al wat spanning. Je stelt de seks steeds 

meer uit. Je bent bang als de erecties nog slechter worden dat je partner 

misschien je misschien gaat verlaten. Hierover praten vind je lastig met je 

partner.

Je moet dus kiezen tussen radicale of Brachy.

Wat is het beste om je erectie te behouden is de vraag waarmee je binnenkomt





Keuze tussen brachytherapie of radicale prostatectomie wordt besproken bij 

deze 59jarige man

Komt alleen

2e bezoek



Casus

Je bent een 59 jarige homoseksuele man

Geen vaste relatie maar wel zeer seksueel actief

Prostaatkanker heeft ingeslagen als een bom

Keuze tussen radicale of brachy was erg lastig 

Kleiner worden van de penis bij de radicale prostectomie lijkt de hel dus kies je 

voor brachy

Je hebt vele vragen maar weet niet of je hierover met de uroloog kan praten.

Wanneer weer anale seks, wordt het zaad minder? Wordt je orgasme anders? 

Moet je met condoom vrijen. Krijg je toch nog erectieklachten en wat is er dan 

aan te doen. 




