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In de praktijk

Vrouwen zijn loslippiger dan mannen. Van oudsher. Ik doel hiermee

niet op het karikaturale beeld van roddelende vrouwen. Wat ik

bedoel is dat vrouwen van oudsher makkelijker spreken over intieme

problemen en klachten die de voortplantingsorganen betreffen.

Natuurlijk heeft dat zo zijn – ook recente – geschiedenis. De intro-

ductie van de pil alleen al – met het oorspronkelijk bijbehorend

inwendig onderzoek – bracht de vrouwelijke voortplantingsorganen

tot een geaccepteerd gespreksonderwerp en een min of meer open-

baar verschijnsel. Dat is meteen de reden waarom het begrip ‘vrou-

wenkwaaltjes’ is uitgegroeid tot een bijna spreekwoordelijke uit-

drukking. Maar hoe zit het met de mannen en hun mannenzorgjes? 

De Nijmeegse uroloog E. Meuleman heeft daarover een duidelijke

mening: ‘Mannen gaan minder goed met hun gezondheid om dan

vrouwen. Zij blijven vaak langer doorlopen met klachten en gaan

alleen naar de dokter als er iets ernstigs is. Vrouwen doen meer aan

preventie, mogelijk omdat ze toch al gewend zijn naar de huisarts te

gaan voor anticonceptie, menstruatieproblemen en zwangerschap-

pen.’ Toen Meuleman vorig jaar een onderzoek begon naar plas-

klachten, seksuele problemen, verlies van vitaliteit en andere klach-

ten van mannen-op-leeftijd, kreeg hij een fikse stroom reacties te

verwerken. Op één enkele advertentie in een regionale krant meld-

den zich ongeveer 500 mannen aan voor het onderzoek. En een ver-

baasde Meuleman kon niet anders dan constateren: hier is sprake

van een grote, stille zorgvraag. Oftewel een gat in de markt. Hij

bedacht de mannenpoli, een polikliniek voor mannen boven de 45.

Op de poli staat een drie-eenheid klaar, bestaande uit een gespecia-

liseerde verpleegkundige, de uroloog en een seksuoloog. Hij lijkt

gelijk te hebben. Het loopt storm. ‘We worden onder de voet gelo-

pen. Ik heb deze week al vier extra spreekuren moeten inlassen’, zegt

Meuleman in De Gelderlander.

Het gaat vooral om problemen met plassen en seksuele problemen

als erectiestoornissen waarmee mannen zich melden. Klachten

waarvoor in de regel een enkel consult volstaat. Geruststelling is

meestal het wondermiddel. Anders gezegd: typisch huisartsenwerk.

Wildplassers

� De SCEN-arts:

Meer dan een stempelaar of technisch adviseur 338

� Allochtone kinderen en anemie:

Geen onschuldig ijzergebrek 340

� Bij de casus over een refractieafwijking:

Wegwijs in een wazige wereld 342

� Kaders van opleiding in werkconferentie geschetst:

Leren werken met de Telefoonwijzer 343

� NHG-standpunt NuvaRing® 344

Inhoud Colofon
Redactie

Theo Voorn (voorzitter), Louwrens Boomsma, Ron Helsloot, 
Ans Stalenhoef (secretaris), Kees in ’t Veld

Illustratie pag. 337
Marcel Jurriëns

Redactiesecretariaat
Ans Stalenhoef
Postbus 3231
3502 GE Utrecht
Telefoon 030 - 2881700
Http://nhg.artsennet.nl
E-mail: a.stalenhoef@nhg-nl.org

In de praktijk is een uitgave van het NHG-bureau en vormt een vast onderdeel van
H&W.

Dus waar de trek naar de specialist dergelijk grote vormen aan-

neemt, moet men bijkans wel constateren dat er iets mis is met de

zorg van de huisarts. Blijkbaar vinden patiënten dat de huisarts hen

voldoende hoort en onderzoekt, en te weinig begeleidt. Meuleman

lijkt hier ook op te wijzen: ‘De huisarts schrijft een recept uit voor

een erectiepil, legt dat verder niet goed uit, thuis blijkt het niet te

werken en zo’n man wil dan verder niet meer zeuren.’

Zorgelijk is dit alles. De mannenpoli is namelijk een exponent van

een groter probleem: de toenemende groei van categorale poli’s. Dit

fenomeen is een teken aan de wand. Blijkbaar willen patiënten –

zeker bij precaire kwesties – ‘echte aandacht’ en niet de standaard-

benadering van de doorsnee huisarts. Ik vrees dat de door de

patiënt gepercipieerde zorg van menig huisarts juist bij gevoelige

onderwerpen inderdaad tekortschiet. Oeps, ook ik zal daarop moe-

ten letten. Hoe de uittocht van niet-zieke maar louter ongeruste

patiënten te stoppen? 

Oudere mannen met plasklachten ontvluchten de huisartsenpraktij-

ken. Het zijn wildplassers geworden.
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