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Dit boek van de Amerikaanse uroloog Culley Carson en de Australische seksuoloog Chris McMahon beslaat 

zeven hoofdstukken. Het is in de eerste plaats bedoeld voor medici en paramedici. Maar goed geïnformeerde 

leken of patiënten zouden er ook nuttige informatie kunnen uit putten. 

 

De auteurs brengen alle oorzaken van ED (Erectile Dysfunction of erectieproblemen) in beeld: van 

ongezond leven over psychische stoornissen tot ouderdomskwaal, en ook als gevolg van medicatie. 

 

In het eerste hoofdstuk bespreken de schrijvers de epidemiologische en pathopsychologische aspecten. De 

auteurs verklaren hoe een erectie tot stand komt.  

Lezers vinden er ook een overzichtelijke tabel met de mogelijke oorzaken van een ED. 

 

In hoofdstuk twee gaan de auteurs dieper in op de diagnosestelling en de mogelijke therapieën. In 

verschillende tabellen zien we weer een verkorte uiteenzetting van de mogelijke oorzaken van ED en de 

eventuele therapieën. 

 

Hoofdstuk drie behandelt de medische bestrijding van ED. Er wordt een experimentele studie gewijd aan het 

analyseren van de psychologische gevolgen van de medische bestrijding (Bv: Een beperkte groep mannen 

krijgt een placebo, terwijl een ander aantal, verdeeld over twee groepen, verschillende hoeveelheden  krijgen 

van een bepaald medicament). 

De verschillende behandelingsmethoden  komen aan bod (oraal, inspuiting, enz.). 

 

Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan het vacuüm zuigen met een speciale pomp. Hier beschrijft men 

zowel het werktuig als de methode. De resultaten en de mogelijke complicaties worden niet uit de weg 

gegaan. 

 

Hoofdstuk 5 behandelt de chirurgische ingreep. (Bv. door middel van implantaten). De auteurs beschrijven 

de verschillende soorten van deze operatieve behandeling. 

 

Tot slot behandelen beide auteurs nog de verwante medische gevolgen van de verschillende methoden en 

een korte uiteenzetting van verschillende ejaculatieproblemen, zoals te vroege, een uitgestelde of een 

pijnlijke zaadlozing. 

 

Conclusie: een helder boek, maar gezien zijn vele medische termen is het zoniet uitsluitend dan toch 

voornamelijk voor medisch geschoolde personen. Het geeft wel een helder beeld van alle aspecten van ED, 

mede door zijn vele overzichtelijke tabellen. 
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