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Misleidende marketing rond vroegtijdige zaadlozing

Peter Leusink

vaginale ejaculatielatentietijd (IELT) erg variabel is (natuurlijk 

variabele vroegtijdige zaadlozing) of waarbij de IELT meer dan 

gemiddeld is, maar de man zichzelf labelt als iemand die te 

snel klaarkomt (vroegtijdigachtige zaadlozingsstoornis).

In de richtlijn heeft medicatie een beperkte en goed om-

schreven plaats in de behandeling, namelijk slechts (le-

venslang) geïndiceerd bij de primaire vorm van vroegtijdige 

zaadlozing die per definitie maar bij 2 tot 3% van de manne-

lijke bevolking voorkomt. Van de beschikbare medicatie is het 

gebruik van paroxetine (dagelijks 20 mg) het meest effectief 

gebleken (8- tot 11-voudige toename van de IELT) en voor deze 

indicatie off label. Dapoxetine kan ‘zo nodig’ worden voorge-

schreven, maar dit middel is minder effectief (2,5- tot 3-voudi-

ge toename van de IELT) en wordt niet vergoed. De secundaire 

vorm van vroegtijdige zaadlozing dient causaal te worden 

behandeld en de andere twee vormen kunnen met psycho-

educatie of psychologische behandeling worden behandeld.

De behandeling kan in de eerste lijn plaatsvinden. Alleen 

bij comorbide urologische problemen (zelden) verwijst de huis-

arts naar een uroloog. Indien psychologische of relationele be-

handeling noodzakelijk is (meestal), verwijst de huisarts naar 

een seksuoloog van de Nederlandse Vereniging voor Seksuo-

logie.

Misleiding
De hier kort geschetste wetenschappelijke nuancering en 

seksuologische werkelijkheid wordt momenteel door de fabri-

kant van dapoxetine geweld aangedaan door publieksreclame 

en ‘educatie’ van de huisarts. De producent van dapoxetine 

staat daarin overigens niet alleen. Uit een (niet-gesponsorde) 

review van tien onderzoeken naar de invloed van farmaceu-

tische informatie op de kwaliteit van het voorschrijven door 

artsen, blijkt dat onder invloed van die informatie de kwaliteit 

van voorschrijven verslechterde bij vijf onderzoeken, onduide-

lijk was bij vier onderzoeken en gemengde resultaten had bij 

één onderzoek.6 De belangrijkste nadelen van publiekscam-

pagnes zijn het onterecht bombarderen van niet-zieke bur-

gers tot patiënten met een probleem en het fout informeren of 

misleiden van patiënten en dokters.7,8 Beide negatieve facto-

ren zijn nadrukkelijk aanwezig in de publiekscampagne van 

de fabrikant van dapoxetine die in najaar 2012 is gestart met 

een factsheet, een nieuwsbericht in het Algemeen Dagblad en de 

website www.meeroverpe.nl (pe staat voor premature ejacu-

latie). Ik geef enkele citaten uit die campagne als voorbeeld.

Citaat 1
Eén op de vijf mannen heeft last van PE.

Onjuist. De richtlijn vermeldt in de epidemiologische pa-

ragraaf duidelijk dat de prevalentie een spreiding heeft van 

3% (prevalentie van primaire vroegtijdige zaadlozing) tot 30% 

(prevalentie van de som van de prevalenties van de vier typen 

Sinds kort is er een nieuw medicijn (dapoxetine) dat als eer-

ste en enige een registratie heeft voor de indicatie vroeg-

tijdige zaadlozing. Het is echter de vraag of medicatie voor 

deze klacht op zijn plaats is. De actuele Richtlijn Vroegtijdige 

zaadlozing geeft uitsluitsel.1 De richtlijn biedt genuanceerde 

en evidence-based informatie over de epidemiologie, diagnos-

tiek en behandeling van deze seksuologische aandoening. 

Daarmee beschikt ook de huisarts over een betrouwbaar alter-

natief voor de eenzijdige, soms zelfs onjuiste, informatie van 

de fabrikant.

Richtlijn Vroegtijdige zaadlozing
In de huisartsenpraktijk komt de klacht niet vaak voor: in de 

periode 2003-2008 was de incidentie 6,8 per 100.000 mannen.2 

In de Nederlandse populatie echter zou 10% van de mannen 

tussen 15-71 jaar ooit last hebben gehad van vroegtijdige zaad-

lozing.3 Net als bij andere seksuele disfuncties is er een groot 

verschil tussen het vóórkomen van een klacht en ermee naar 

de huisarts gaan. Niet alle mensen met een seksuele stoornis 

hebben een zorgbehoefte4,5 en huisartsen hebben waarschijn-

lijk moeite seksualiteit ter sprake te brengen. De richtlijn 

biedt huisartsen daartoe goede handvatten. De belangrijkste 

elementen van de richtlijn zijn:

a. de anamnese is het belangrijkste diagnostische hulpmid-

del;

b. lichamelijk onderzoek is zelden noodzakelijk;

c. het vaststellen van het subtype vroegtijdige zaadlozing 

kan richting geven aan de behandeling;

d. medicamenteuze monotherapie is slechts op de primaire 

vorm van toepassing;

e. een gecombineerde behandeling heeft de voorkeur bij de 

secundaire vorm en voor de twee additionele subtypes is 

farmacotherapie gecontraïndiceerd.

Het is dus van belang dat de huisarts binnen de groep man-

nen met vroegtijdige zaadlozing subgroepen kan onderschei-

den. De – internationaal geaccepteerde – definitie van primaire 

vroegtijdige zaadlozing is: 1) een ejaculatie die altijd of bijna 

altijd optreedt voor of binnen ongeveer één minuut na vagi-

nale penetratie, en 2) onvermogen de zaadlozing te vertragen 

bij alle of bijna alle vaginale penetraties, en 3) negatieve per-

soonlijke gevolgen, zoals spanning, ergernis, frustratie en/of 

het vermijden van seksuele intimiteit.1 Daarnaast zijn er nog 

drie andere subtypes: de secundaire vorm die later in het le-

ven ontstaat door bijvoorbeeld erectieproblemen, prostatitis, 

angst of relationele factoren en twee vormen waarbij de intra-
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Citaat 4
Mocht de man dan nog niet overtuigd zijn van de noodzaak 

naar een arts te gaan en mocht hij toch niet de primaire vorm 

van vroegtijdige zaadlozing hebben, dan heeft de website tot 

slot nog iets in petto om de man te verleiden medicatie te gaan 

gebruiken.

Een vrouw krijgt pas een orgasme na gemiddeld 10 tot 20 minuten seks. 

(..). Daarvoor zal hij zijn opwinding zolang onder controle moeten houden 

dat de vrouw lang genoeg tijd voor genot heeft beleefd.

Waarom mannen daarvoor naar een arts moeten? Overi-

gens komt slechts eenderde van de vrouwen tot een clitoraal 

orgasme via coïtus (want een vaginaal orgasme bestaat niet, 

het is de achterzijde van de clitoris die vaginaal wordt geprik-

keld).

Conclusie
De huisarts en het publiek worden bewust niet goed geïnfor-

meerd, zo erkent de farmaceut ook zelf. De website vermeldt: 

‘Menarini Farma Nederland N.V. spant zich in redelijkheid in 

om correcte, actuele informatie op te nemen, maar biedt geen 

garantie of verklaring met betrekking tot de juistheid ervan.’ 

Dat de farmaceut die garantie niet kan geven is onmogelijk 

met een adviesraad waarin vooraanstaande experts zitten, 

die nota bene een actuele richtlijn tot hun beschikking heb-

ben. Sommige informatie op de site is dan ook niet anders dan 

bewuste misleiding. ▪
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vroegtijdige zaadlozing) met een level of evidence 3b. De pre-

valentie waarop de fabrikant zich baseert, komt uit één onder-

zoek die niet in de epidemiologische paragraaf van de richtlijn 

staat.9 De spreiding in prevalentie heeft dus niet alleen met 

de aard van de definitie te maken, maar ook met de metho-

diek van onderzoek. Met name de zelfrapportageonderzoeken 

scoren hoger dan onderzoeken die de IELT meten. Er zijn geen 

betrouwbare prevalentiecijfers te geven, de reclameslogan ‘1 

op de 5’ is zeker niet evidence-based.

Citaat 2
Veel van deze mannen komen binnen 3 minuten na de penetratie klaar. Zo’n 

3 tot 4 procent van de gevallen zelfs binnen 30 seconden.10

Deze mededeling in een landelijk dagblad (gecheckt door 

een prominent neuropsychiater) is per definitie onjuist. De 

gemiddelde IELT varieert van 5,4 tot 6 minuten met een af-

kapwaarde rond het tweede percentiel van 1 minuut. De far-

maceut rekt deze tijd graag op: Bij enquêtes die zijn gehouden onder 

de mannelijke bevolking (...) gaven mannen zonder PE gemiddeld ongeveer 

7 minuten op. In elk geval heeft per definitie 2% van de manne-

lijke populatie een IELT van 1 minuut of minder. In de ogen 

van de farmaceut staat echter elke vroegtijdige zaadlozing 

gelijk aan de primaire vorm, zoals ook blijkt uit de volgende 

farmaceutische mededeling.

Citaat 3
PE werd oorspronkelijk enkel beschouwd als een psychologisch probleem. 

Tientallen jaren zijn patiënten uitsluitend behandeld met gedragstherapie 

en cognitieve therapie. Echter, onderzoek wijst uit dat PE een lichamelijke 

medische aandoening is.

kan serotoninedisregulatie als etiologische hypothese voor de 

vroegtijdige zaadlozing slechts een klein percentage (2 tot 5%) 

van de klachten van vroegtijdige zaadlozing in de algemene 

bevolking verklaren, namelijk alleen voor de primaire vorm. 

De andere twee groepen worden op de educatieve site van de 

farmaceut nooit genoemd, terwijl deze groepen juist behan-

deld moeten worden met psycho-educatie, normaliseren en 

zo nodig psychologische begeleiding. Bij deze patiënten is het 

geven van medicatie gecontra-indiceerd.

De farmaceut leert de mannelijke bevolking echter: Voor een 

correcte diagnose en behandeling wordt hoe dan ook met klem een medisch 

consult aanbevolen. En: Alleen een arts kan vaststellen of er sprake is 

van PE en indien nodig een goede behandeling voorschrijven. Ook dit is 

onjuist. Er is zelden een medische reden voor en medicatie 

is zelden noodzakelijk. De beste diagnostiek en behandeling 

komt van een seksuoloog die de totale biopsychosociale 

omvang van het probleem bekijkt.


