Zelfinjectie

(therapie bij impotentie)
Urologie

Zelfinjectie therapie bij impotentie

U hebt samen met de uroloog besproken dat u wilt starten met het leren
zelfinjecteren van Androskat. Zoals besproken is met de uroloog is dit een middel
om een erectie te verkrijgen.
Hierbij injecteert u zelf een medicijn in het zwellichaam van uw penis. Dit zorgt
voor een verwijding van de bloedvaten en een verslapping van de spieren in het
zwellichaam, zodat er meer bloed in de penis zal stromen en u een erectie kunt
krijgen.
Dit medicijn zal de zin in seks echter niet verhogen.
Bij de juiste dosering werkt het middel vrijwel onmiddellijk. De duur van de erectie is
afhankelijk van de dosis en de oorzaak van de erectieproblemen.

Hoe verkrijgt u het medicijn Androskat?

Van de uroloog krijgt u een recept mee waarmee u naar de apotheek kunt gaan om
de Androskat te halen. Samen met het medicijn krijgt u ook een doosje (kit) mee
met de benodigdheden voor het injecteren en een naaldencontainer.
Het medicijn Androskat wordt niet vergoed. Daarom wordt er meestal maar een
recept uitgeschreven voor één doosje van vijf stuks Androskat.
Van de apotheek krijgt u een folder mee waarin de werking en toediening van het
medicijn uitgelegd wordt. Wij adviseren u dit goed door te lezen alvorens u de
afspraak heeft met de continentieverpleegkundige op de polikliniek urologie.

Uitleg en instructie door de continentieverpleegkundige

U krijgt een afspraak bij de continentieverpleegkundige in het spreekuur op de
polikliniek.
Dan neemt u het medicijn Androskat en de kit mee naar de afspraak.
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Samen neemt u alle handelingen door waarna de continentieverpleegkundige
de eerste injectie gaat geven met een kleine, door de uroloog afgesproken,
opstartdosis.
Vervolgens krijgt u adviezen om hier op de juiste wijze mee om te gaan.
In een tweede afspraak bespreken we de ervaring en effect van de eerste injectie
en passen zonodig de dosis aan. Daarna is het de bedoeling dat u zelf gaat
injecteren onder begeleiding. U dient dan de materialen weer mee te nemen.

Nazorg

Een injectie kan in enkele gevallen leiden tot erecties die langer duren dan
wenselijk. Als de injectie langer aanhoudt dan een uur moet u gaan koelen met
ijskoude kompressen.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

Wanneer een erectie langer dan vier uur aanhoudt nadat u hebt gekoeld, neem
dan contact op met het ziekenhuis.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden
kunnen aanleiding tot wijzigingen geven. Dit zal altijd door uw behandelend uroloog
aan u kenbaar gemaakt worden. Als er bijzonderheden zijn waar u zich zorgen over
maakt of nog vragen resteren, neemt u dan contact op met de polikliniek urologie
Locatie Purmerend: (0299)457139
Bij klachten en acute problemen s ‘avonds en in het weekend dan graag contact
opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457
Locatie Hoorn: (0229)257826
Bij klachten en acute problemen s ’avonds en in het weekend dan graag contact
opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257

3

Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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