Vacuümpomp-methode

De vacuümpomp-methode
Deze folder geeft informatie over de vacuümpomp-methode en is bedoeld
voor mannen met erectieproblemen.
Als aanvulling bij de uitleg door uw specialist kunnen medewerkers van
het Patiëntenservicebureau u uitgebreide informatie geven over de
werking, de voor- en nadelen en de kosten van de vacuümpomp.

Hulpmiddel bij erectieproblemen
Eén van de methodes die mannen helpen bij erectieproblemen is de
zogenaamde vacuümpomp- methode.
Met behulp van de vacuümpomp- methode zijn mannen met erectieproblemen weer in staat tot geslachtsgemeenschap zonder dat een
operatieve ingreep of stimulerende injecties nodig zijn.
Met de vacuümpomp- methode kunnen mannen op eenvoudige wijze een
erectie bewerkstelligen. Voor of tijdens het vrijen wordt de kunststof
cilinder van het systeem over de penis geplaatst.
Vervolgens creëert de gebruiker met een pompje een vacuüm rond de
penis, waardoor bloed naar de penis wordt gestuwd en een erectie wordt
verkregen. Door tenslotte een ring rond de basis van de penis aan te
brengen wordt de erectie vastgehouden. Deze ring mag maximaal 30
minuten blijven zitten.
De vacuümpomp- therapie is veilig en geaccepteerd in de medische
wereld.

Informatie
In het ziekenhuis bestaat de mogelijkheid u goed te laten informeren over
de vacuümpomp- methode. Wanneer u voor het systeem kiest, kunt u het
bestellen. Er zijn tegenwoordig verschillende typen vacuümpompen in verschillende prijsklassen te koop.
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Sommige bedrijven bieden de mogelijkheid om, wanneer achteraf blijkt dat
de vacuümpomp niet aan uw eisen voldoet, het vacuümpompsysteem te
retourneren binnen 3 maanden na aanschaf.

Afspraak
Wanneer u en uw partner gemotiveerd zijn om een dergelijke
demonstratie bij te wonen, kunt u contact opnemen met het patiëntenservicebureau voor een afspraak.

Samenvatting
• Op advies van uw specialist kunt u uitgebreide informatie krijgen over
de vacuümpomp- methode. Wanneer dit wenselijk is, kunt u hiervoor
een afspraak maken bij het Patiëntenservicebureau.
Deze afspraak is geheel kosteloos en verplicht u tot niets.
Het geniet de voorkeur dat uw partner meekomt naar deze afspraak.
• De diverse vacuümpompsystemen zijn er in verschillende prijsklassen.
• Vacuümpompen worden veelal niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
• Mocht u verhinderd zijn, laat dit dan tijdig telefonisch weten aan het
Patiëntenservicebureau.
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Heeft u nog vragen?
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie,
maar als aanvulling hierop.
Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met
Polikliniek urologie telefoon: 040 - 2864865

Uw afspraak
Dag
Datum
Tijd
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