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Rede uitgesproken door

Prof.dr. E.J.H. Meuleman
ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Andrologische Urologie aan de vrije Universiteit Amsterdam
op donderdag 2 November 2017
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Mijnheer de rector, dames en heren,
In de aanloop naar dit afscheidscollege vroeg de pedel mij om mijn kernboodschap in een “elevator pitch” of te wel liftpraatje van maximaal 60 seconden te verwoorden. Ofschoon ik nu 35 minuten spreektijd heb gekregen van de decaan wil ik u dat liftpraatje toch niet onthouden. Het luidt als
volgt:

In Nederland stijgt het aantal mannen met een metabool syndroom, dat gekenmerkt
wordt door overgewicht, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en diabetes mellitus type
II. Een metabool syndroom leidt niet alleen tot hart- en vaatziekte en daardoor tot voortijdig overlijden maar ook tot plasklachten, seksuele disfuncties en onvruchtbaarheid,
typische problemen die op het terrein van de andrologisch uroloog liggen. Deze mannen verdienen extra aandacht: naast behandeling van hun klachten ook behandeling
van de oorzaak daarvan. Vaak ligt de oplossing in verandering van leefstijl. Uit recent
onderzoek op de polikliniek urologie van het VUmc is gebleken dat het volgen van een
leefstijl programma andrologische klachten vermindert.

Met andere woorden, nu is aangetoond dat het werkt roep ik in dit college opnieuw op om bij mannen met andrologische klachten aandacht te besteden aan leefstijl en ze te
helpen bij de aanpassing daarvan.
Tien jaar geleden, in mijn oratie “Andrologische urologie een zaak van mannenemancipatie” pleitte ik hier ook al
voor. Het verschil in levensverwachting
vormde destijds de aanleiding voor mijn
pleidooi. De Nederlandse man leefde
toen gemiddeld 5 jaar korter dan de vrouw. Dit opmerkelijke verschil werd toegeschreven aan risicogedrag, een ongezonde leefstijl en minder doktersbezoek. Vrouwen zijn traditioneel door de onvermijdelijke medische contacten rond zwanger- en ouderschap meer gericht op preventie terwijl mannen
juist meer gericht zijn op ‘reparatie’. Mannen gaan pas naar de dokter als ze klachten hebben. Ik vond
dat ik daar als leerstoelhouder andrologische urologie iets mee moest. Ik neem u mee terug in de tijd
naar het decor waartegen de leerstoel werd ingesteld, om daarna te reflecteren op wat de leerstoel
heeft opgeleverd. Tot slot geef ik mijn visie op de toekomst van de specialisatie andrologische urologie.
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Het decor
Dertig jaar geleden werd ik als AIOS in het de WeverZiekenhuis in het mooie Heerlen door mijn opleider
Karl Delaere in de wereld van de mannelijke seksuele
disfuncties, een thema binnen de andrologie geïntroduceerd. Het startschot voor een wat bredere urologische
belangstelling voor seksuele problemen van de man was
15 jaar daarvoor gegeven door de Amerikaanse uroloog
Brantley Scott die de eerste opblaasbare erectieprothese
bij een man met een erectiestoornis had geïmplanteerd.
Een toevallige gebeurtenis in 1982 betekende een
doorbraak, toen Ronald Virag, een Franse vaatchirurg
tijdens een operatie merkte dat een injectie van het vaatverwijdende middel papaverine in de
bloedvaten van de penis een twee uur durende erectie
veroorzaakte. Hij publiceerde deze observatie in de
Lancet, een toonaangevend medisch tijdschrift. Getriggerd door deze publicatie startte de Engelse fysioloog
Giles Brindley experimenten met verschillende vaatverwijdende stoffen die hij rechtstreeks in zijn eigen
penis injecteerde.
In 1983 maakte hij zijn bevindingen wereldkundig tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse Urologische
Vereniging in Las Vegas, door voor een publiek van meer dan 4000 urologen zijn trainingsbroek te
laten zakken om zijn erectie te tonen. Urologen op de voorste rij nodigde hij uit om zijn stijve lid als
bewijs te betasten. Voorafgaande aan zijn presentatie had
hij op zijn hotelkamer zijn penis geïnjecteerd met de
vaatverwijdende stof fenoxybenzamine. Deze spectaculaire presentatie veroorzaakte veel ophef en maakte de
impotente man, door Shakespeare gelabeld als - de meest
tragische figuur op het toneel van het menselijk drama in een klap tot een medisch behandelbaar object.
De urologie had de wereld van de seksuologie betreden,
tot dan toe het terrein van gedragswetenschappers en
zonderlinge medische pioniers. En niet alleen urologen maar ook de farmaceutische industrie raakte
geïnteresseerd. Opnieuw speelde een toevallige ontdekking daarbij een belangrijke rol. Eigenlijk
was het farmaceutisch bedrijf Pfizer op zoek naar een nieuwe behandeling voor angina pectoris, een
aandoening van de kransslagaders van het hart. Maar de proeven waren teleurstellend. Pfizer stond
op het punt om de verdere ontwikkeling van het middel het latere Viagra - toen nog onder de code
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naam UK 92480 - te staken toen de proefpersonen in
het onderzoek een ongewone bijwerking rapporteerden
- veel en stevige erecties.
Achteraf gezien hadden de latere Nobelprijswinnaars
Louis Ignarro, Robert Furchgott en Ferid Murad de verklaring voor dit verschijnsel al in 1992 gegeven. Zij
hadden aangetoond dat stikmonostofoxide (NO), een
stof die door het endotheel, dat de binnenkant van
bloedvaten bekleedt wordt afgescheiden ervoor zorgt dat
bloedvaten open gaan staan en de weefseldoorbloeding
toeneemt. Stikstofmonooxyde werd in 1992 molecuul van het jaar onder de one-liner:

“NO news is good news”
De werking van Viagra berust op het feit dat het de werking van NO versterkt. Hierdoor verbetert
de doorbloeding van het zwellichaam bij seksuele opwinding. Alvorens UK92480 op de markt gebracht kon worden
moest de werking nog wel bewezen worden bij mannen met
een erectiestoornis. Hiervoor werd een door Walter Everaerd emeritus hoogleraar klinische psychologie aan de UvA
ontwikkelde proefopstelling gebruikt. Mannen kregen daarbij een erotische video te zien en de stijfheid van hun erectie werd objectief gemeten met een Rigiscan®. De stijfheid werd vergeleken na inname van
UK92480 met die na inname van een placebo. UK 92480 gaf een duidelijk betere respons dan een
placebo. De lancering van Viagra® vond plaats in
1998 tijdens het congres van de international Society of Sexual Medicine (ISSM) dat precies op
deze plaats in de aula van de VU werd gehouden.
Het blauwe pilletje rolde van de fabrieksband en
leidde tot een hausse van mannen die uit de kast
kwamen met een erectiestoornis. Mooi zou je zeggen, probleem opgelost. Toch niet helemaal. Hier
kom ik terug op de titel van mijn college, extra
aandacht. Uit onderzoek was inmiddels gebleken
dat mannen met een erectiestoornis een verhoogd risico lopen om een hartinfarct te ontwikkelen en
voortijdig te overlijden.
Mijn collega uroloog Cobi Reisman verwoordde dat onlangs nog mooi in het Eindhovens Dagblad.

“een penis is niet alleen nuttig voor de gebruikelijke activiteiten, hij waarschuwt ook
als je ziek bent. Het is een slim orgaan: de penis is de antenne van het hart”.
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De erectiestoornis als een symptoom van hart- vaatziekte. Extra aandacht voor onderliggende hartvaat problematiek is dus geboden. En er waren nog meer redenen voor extra aandacht. Eén daarvan
was de kritiek uit de seksuologische hoek.
Leonore Tiefer een Amerikaanse feministe betichtte de farmaceutische industrie ervan ‘impotentie’
te framen als een medische aandoening waarin mannelijkheid gelijkstaat aan het hebben van een ‘adequate’
erectie. De industrie maar ook artsen zouden vooral hun
financieel belang dienen. In haar boek “sex is not a natural act” roept zij seksuologen op om de onafhankelijkheid ten opzichte van de farmaceutische industrie te bewaren en aandacht te besteden aan de man achter de penis.
Als klap op de andrologische vuurpijl richtte professor Bruno Lunenveld, pionier op het gebied van
de vrouwelijke menopauze, de International Society for the study of the Aging Male op onder het
motto: “mannen gaan net als vrouwen in de overgang”. Oorzaak: testosteron tekort. De oplossing:
een behandeling met testosteron. Maar ook hier
waren er bedenkingen. Allereerst omdat de verschijnselen van die zogenaamde mannelijke overgang gewoon bij het natuurlijk proces van ouder
worden horen. Hoe moest een onderscheid gemaakt
worden tussen iets dat bij het normale leven hoort
en iets dat hormonale behandeling behoeft? Bovendien
bestaat er bij de man, in tegenstelling tot de vrouw, waar
de menopauze wordt ingeluid door een abrupte productiestop van oestrogeen helemaal geen productiestop van
testosteron. Bij mannen boven de 40 gaat de testosteron
spiegel geleidelijk achteruit.
En dan was er nog de vrees dat testosteron prostaatkanker zou kunnen aanwakkeren. Dit laatste is inmiddels
ontzenuwd in de zogenaamde “verzadigingstheorie van
Morgentaler” die stelt dat toedienen van testosteron aan mannen met prostaatkanker hetzelfde is als
water naar de zee dragen.
De aandacht richtte zich
nu op het identificeren
van mannen met een onnatuurlijk lage testosteron spiegel. Een mooi
voorbeeld daarvoor is de
man met een in de wes8
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terse wereld veel voorkomende aandoening: het metabool syndroom, een welvaartsziekte die veroorzaakt wordt door een verstoord evenwicht tussen voedselopname en lichamelijke activiteit. Het
vetweefsel rondom de buikorganen staat aan de basis van een metaboolsyndroom. Buikvet zet testosteron om in het vrouwelijke geslachtshormoon oestradiol en produceert ontstekingstoffen die de
bloedvaten aantasten. Hierdoor hebben mannen met een buikje het risico al op jonge leeftijd tegen
hart- en vaatziekten en andrologische klachten aan te lopen.

De leerstoel
Tegen dit decor werd de leerstoel andrologische urologie ingesteld. Mijn uitdaging was om aan te
tonen dat andrologische klachten kunnen verbeteren door het verbeteren van leefstijl. Ik had er zin
in maar er heerste een wat grimmige sfeer. Verschillende urologische vakgroepen in den lande hadden mannenpoli’s opgericht. Mijn opleider in Nijmegen professor Frans Debruyne zelfs een netwerk onder de naam Andros. Al deze initiatieven werden niet overal met gejuich ontvangen. In Medisch Contact verschenen oneliners als:
“urologen boren een nieuwe markt aan, kolderieke initiatieven in de tweede lijn, de beer is los:
de gezondheidszorg is een markt en een graaibak” en sommige urologen riepen:
“not in my backyard”
Geïnspireerd door Willem van Mechelen, hoogleraar sociologie kreeg ik de kans om op de polikliniek urologie van het VUmc een leefstijl programma aan te bieden dat gericht was op gezond bewegen. De Nederlandse maatstaf daarvoor is minimaal 30 minuten per dag matig intensief bewegen gedurende 5 dagen per week. Mannen met andrologische klachten en een zittende leefstijl kre-

Medici moeten kiezen voor “bewegen als medicijn”
gen gratis toegang tot het VU sportcentrum waar ze onder begeleiding van een sportcoach gedurende 1 maand hun sportieve prestaties tot de norm konden opkrikken. Dat verliep teleurstellend. Geen
van de mannen voltooide het programma. Achteraf eigenlijk niet zo vreemd, omdat uit onderzoek
bij hartpatiënten al was gebleken dat het creëren van therapietrouw de belangrijkste uitdaging is bij
het implementeren van een leefstijl programma.
Gelukkig kregen we een tweede kans. Deze keer werd in samenwerking met de afdeling bedrijfsgeneeskunde van de TU Delft een intensief begeleid programma opgetuigd onder begeleiding van
Jannette Bossenga onze physician assistant die speciaal hiervoor was omgeschoold tot gezondheidscoach. Het programma voorzag in een on-line dashboard en regelmatige groepssessies waarin
voorlichting over gezonde voeding, bewegen, stressreductie en social support werd gegeven. Een en
zeventig procent van de mannen voltooide het 6 maanden durende programma. Gewicht, buikomvang, testosteronspiegel en suikerstofwisseling verbeterden in 63-41 procent van de mannen. Plasklachten verbeterden bij 60 procent en erectiestoornissen bij 30 procent. De conclusie luidde: een
9
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deskundig begeleid leefstijl programma leidt naast algemene gezondheidswinst tot verbetering van
andrologische klachten en verdient derhalve een plaats in de zorg. De vraag was echter waar en
door wie in de zorg? Een ding was duidelijk: niet op de urologische polikliniek. Die is daar buiten
een onderzoekssetting niet op ingericht; de uroloog mist tijd en expertise en een leefstijl coach is
niet permanent beschikbaar. Na afloop van het onderzoek werd de mannenpoli VUmc dan ook gesloten omdat de leefstijlcoach ingezet moest worden op èèn van de urologische kerntaken: mannen
met prostaatkanker.
Bovendien viel de waardering voor mij als initiatiefnemer op zorgkaart Nederland, met een 5,6 tegen, ofschoon ik nog dacht het geweldig goed te doen ik door Mednet genomineerd werd als top-

Een deskundig begeleid leefstijl programma leidt tot verbetering van
andrologische klachten en verdient een plaats in de zorg
arts. Niet in het ziekenhuis maar waar dan wel? Wellicht bij de huisarts? Volgens de standaard van
het Nederlands Huisartsen genootschap kan de huisarts in 20 minuten een seksuele en cardiometabole anamnese af nemen en desgewenst de hulp van een leefstijlcoach in roepen.
Dat scheelt niet alleen een reis naar het ziekenhuis of behandelcentrum maar het is ook goedkoper.
Een consult van 20 minuten bij de huisarts kost €18.47, een intake consult van 45 minuten bij een

gediplomeerde healthcoach €69. Samen nog geen €90. Een 20 minuten durend consult op de polikliniek van het VUmc kost € 133 plus reis en parkeerkosten, een consult in de Andros mannenkliniek tussen de €160 en €180 en dan heb je er in het geval van het VUmc en ik weet niet hoe het bij
Andros zit nog geen leefstijlbegeleiding bij. We staan hier echter voor een nog veel principiëlere
vraag. Hoort leefstijlcoaching überhaupt thuis in het medische domein?
Voor een belangrijk deel wordt het metabool syndroom namelijk veroorzaakt door factoren in onze
leefomgeving buiten de medische invloedssfeer. Op de door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde georganiseerde thema dag - mij n’ zorg - die op 4 November in de Roode Hoed plaats

“De sleutel tot vetzucht ligt op het stadhuis”
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vindt luidt de veelzeggende titel van de sleutellezing van Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer of
op school, in de supermarkt of in de sport kantine.
En wat vindt de man er zelf van? Ik citeer uit het werk van Luc Bonneux arts en columnist in Medisch Contact:

“Om mezelf als onderwerp te nemen: mijn BMI is 28. Ik ben een slachtoffer van luilekkerland dat te graag lekker eet. Mocht ik besluiten dat ik nu toch wat minder moet eten
en wat meer moet bewegen: deze bevlieging gaat zo weer voorbij, in de zetel met een
goed boek en een trappist. Ik neem het leven licht en lap niet alleen deze maar ook vele
andere gezondheidsadviezen aan mijn laars”
Ondanks dit alles gaat het gelukkig, zoals blijkt uit onderzoek van het centraal bureau voor de statistiek bergopwaarts met de gezondheid van onze mannen. En voor een erectiepil of voor testosteron hoef je niet bij een uroloog of huisarts terecht. Je kunt alles, gewoon via het internet bestellen
vaak illegaal geïmporteerd. En dat is misschien ook maar beter zo. Goedkoper in ieder geval en de
uroloog kan zich bezighouden met waar hij goed in is: opereren en naar nieuwe oplossingen zoeken.
Zoals bijvoorbeeld mijn collega’s Michiel van Balken en Martijn Steffens doen: met de huisarts een
e-health programma voor mannen met andrologische klachten ontwikkelen.

De toekomst
Is de rol van de andrologische urologie nu uitgespeeld? Geenszins, dit gebied biedt genoeg kansen.
Het is waar dat de leerstoel andrologische urologie in het VUmc met mij met emeritaat gaat en dat
Nederlandse pioniers, zoals Mels van Driel, Guus Lycklama à Nijeholt, Rene Kropman , Ruud
Bosch en Herman Lelieveld met pensioen zijn of gaan; intussen is er wel een op de andrologische
voortplantingsgeneeskunde gerichte leerstoel in het Erasmus MC in Rotterdam voor Gert Dohle in
de maak en liggen er door de fusie van VUmc en AMC in de regio Amsterdam grote kansen voor de
verdere ontwikkeling van de academische andrologische urologie.
De afdelingen urologie VUmc-AMC zijn complementair: zowel voor wat betreft de patiënten zorg
als opleiding en onderzoek. Om met onderzoek te beginnen. Uroloog Andreas Meissner aan de andere kant van de Amstel in het AMC doet met Sjoerd Repping hoogleraar humane voortplantingsbiologie onderzoek naar mogelijkheden om de vruchtbaarheid van mannen met kanker maar ook
transgender mannen te behouden. Bovendien heeft hij voor mannen met een vruchtbaarheidsstoornis een poliklinische unit ingericht waar mannen terecht kunnen voor alle vormen van chirurgische
spermawinning. Aan deze kant van de Amstel in het VUmc werkt mijn opvolger androloog Garry
Pigot in het genderteam samen met plastisch chirurgen Mark Bram Bouman en Marlon Buncamper
aan de ontwikkeling van nieuwe technieken in de genitale reconstructieve chirurgie. Niet alleen
transgender mannen maar alle mannen met genitale aandoeningen die een operatie behoeven doen
hier hun voordeel mee. In het samengaan van de afdelingen urologie van het VUmc en AMC zie ik
ook voor de opleiding van urologen in de regio, waarvoor ik vanaf het vertrek van voormalig hoofd
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van de afdeling, Bart Bemelmans verantwoordelijk ben geweest grote kansen voor de andrologische
urologie.
De vraag is dan “zien urologen in opleiding dat ook?” Dat valt tegen. Uit een recente door de Nederlandse Vereniging voor Urologie gehouden enquete onder AIOS blijkt dat minder dan 10 procent
zou kiezen voor de subspecialisatie andrologie. Dat roept de vragen op: Is andrologie wel aantrekkelijk genoeg en hoe is de markt voor andrologen? Om met de aantrekkelijkheid te beginnen. In sollicitatiebrieven schrijven artsen als motivatie om uroloog te worden :“Het spreekt mij enorm aan
dat de uroloog het merendeel van de diagnostiek en behandeling zelf uitvoert. Daarnaast wekt het
chirurgische karakter van het specialisme mijn interesse”. Als je nu het profiel andrologie bekijkt
zoals dat in het opleidingscurriculum beschreven staat lijkt het zelfstandig chirurgisch werken niet

“de andrologisch uroloog doet de (preventieve) zorg rondom mannen met vruchtbaarheidsstoornissen, seksuele disfuncties en de endocrinologische aspecten van de ouder
wordende man door deze te organiseren in een multidisciplinair team van seksuologen,
endocrinologen, gynaecoloog, geneticus en psychologen”
goed uit de verf te komen Dus: Niet “diagnostiek en behandeling zelf uitvoeren”, maar “zorg organiseren in een multidisciplinair team”. En dat in een team van professionals die stuk voor stuk meer
expertise hebben op onderdelen van de andrologie, zoals de seksuoloog, de voortplantingsgeneeskundige, de endocrinoloog en de geneticus. De meerwaarde van de uroloog in een dergelijk team is
vooral zijn chirurgische vaardigheid, zoals verwoord in de laatste regel van het profiel: Hij/zij is in
staat om (microchirurgische) reconstructies
aan het mannelijk genitaal uit te voeren inclusief de prothesiologie
De andrologische urologie heeft mijns inziens inhoudelijk meer “spek op de ribben”
nodig om aantrekkelijk te zijn voor jonge
urologen. In het nieuwe opleidingscurriculum dat in 2018 ingaat zie ik daartoe goede
mogelijkheden. Naast een kerncurriculum
zijn er verplichte differentiatiestages, waaruit
de aios zelf kan kiezen, één daarvan is andrologie. Mijn advies aan opleiders zou zijn
om een stage andrologische urologie aan te
bieden die ruim baan biedt om chirurgische
vaardigheden te ontwikkelen, zoals prothesiologie, genitaal reconstructieve chirurgie,
urethrachirurgie en microchirurgie. Een dergelijk profiel biedt op de arbeidsmarkt een
goed perspectief: in deze tijd van regionalisatie van zorg is er in iedere van de 7 opleidings regio’s
12
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minimaal plaats voor 2 urologen met het profiel andrologie. Dat brengt mij op de vraag: “Wat heeft
het VUmc te bieden aan de AIOS die zich wil verdiepen in de andrologische urologie?“ Door de
samenwerking in het genderteam met plastische chirurgie, endocrinologie, gynaecologie en medische psychologie kan de AIOS zijn hart ophalen in een in Nederland uniek genitaal reconstructief
centrum. De chirurgie voor de ontwikkeling van zijn of haar “harde” kant; de seksuologie en endocrinologie voor zijn of haar “zachtere” kant. Voor wat betreft de voortplantingsgeneeskunde biedt
samengaan met het AMC ook mooie kansen. Conclusie: Mijn opvolgers Garry Pigot, Andreas
Meissner en Brechje Ronkes hebben goud in handen. De academische opleiding andrologische urologie in Amsterdam is toekomst bestendig. Die visie wordt door de huidige arts assistenten in opleiding onderstreept. In een recent onderzoek naar het opleidingsklimaat op onze afdeling noteerden
zij:

“De onderdelen oncologie (vnl robotchirurgie), kinderurologie en andrologie zijn zeer
goed in de VU”.

Meneer de rector, dames en heren,
Ik kom aan het einde van mijn college, mijn taak zit er op. Mocht ik het liftpraatje opnieuw mogen
pitchen zou de subtitel luiden :
“Andrologische Urologie terug naar de chirurgische basis”

Ik heb gezegd.
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