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Sinds mensenheugenis vormt de maat van de penis en het scrotum een 
bron van zorg voor mannen. Door de eeuwen en culturen heen werden 
allerlei manieren toegepast om de lengte en omvang van dit symbool 
van vruchtbaarheid, masculiniteit en macht toe te laten nemen. [1,2] Zo 
wordt nu nog, snel na elke introductie van een nieuwe injecteerbare, op-
vullende stof ter verbetering van contourdefecten of rimpels, zo’n ‘vuller’ 
eveneens onder de huid van het genitaal ingespoten om de omvang ervan 
te vergroten. [3-5]
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Op basis van hun werkingsduur worden deze injecteerbare 
vullers onderverdeeld in drie groepen: [4]
1. resorbeerbare of kortwerkende vullers, die door het  

lichaam worden afgebroken en een effect hebben van 
maximaal enkele maanden, zoals collageen en hyaluron-
zuur;

2. semipermanente of middellang werkende vullers die ook 
afbreekbaar zijn, maar doorgaans een effect hebben van 

zes maanden tot een jaar, zoals het ‘cross-linked’ hya-
luronzuur en polyvinylalcohol 8%;

3. permanente of langwerkende vullers die niet door het li-
chaam worden afgebroken of die componenten bevatten 
die altijd aanwezig blijven in het geïnjecteerde gebied, 
zoals siliconenolie en polyalkylimide 4%. Met name na 
een injectie van zulke vullers kunnen chronische celluli-
tis of infecties, granuloomvorming of excessieve kapsel-
vorming en migratie van de geïnjecteerde stof optreden. 

 Gedurende de afgelopen 2,5 jaar zagen wij zes patiën-
ten met zulke complicaties als gevolg van injecties met  
permanente, opvullende stoffen in penis of scrotum (tabel 1). 

 Ter illustratie van de omvang en complexiteit van deze 
complicaties beschrijven wij de ziektegeschiedenis van 
drie van onze patiënten nader in deze les.

Patiënt A Bio-Alcamid® België 
plastisch chirurg

penis 2 weken recidiverende infectie, 
 huiddefecten, koorts 

Patiënt B Aquamid® Nederland 
plastisch chirurg

penis ±3 maanden recidiverende infectie, 
 huiddefecten, granulomen, koorts

Patiënt C Siliconenolie Onbekend 
onbekend 

scrotum onbekend pijnlijke zwelling

Patiënt D Siliconenolie Duitsland 
plastisch chirurg

scrotum ±3 weken pijnlijke zwelling

Patiënt E Siliconenolie Turkije 
onbekend

penis en scro-
tum

onbekend granulomen en infiltraten  
in penis en scrotum

Patiënt F Siliconenolie  
(vermoedelijk)

USA 
uroloog

penis 2 jaar huiddefect penis ontstaan  
na gemeenschap

Tabel 1. Overzicht van onze zes patiënten.
casus 1
Patiënt A, een 38-jarige man, presenteerde zich twee maan-
den na injectie met polyalkylimide 4% (Bio-Alcamid®,  
Polymekon, Milaan, Italië) met een sinds zes weken  
bestaand huiddefect aan de penisschacht (figuur 1a). 
De wond was ontstaan na een plaatselijke infectie en de geïn-
jecteerde stof was gedeeltelijk ontlast. MRI-onderzoek toonde 
resterende deposities van het vreemd lichaam aan (figuur 1b 
en c). 
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Eenmaal onder behandeling op onze polikliniek werd  
patiënt meermaals met een antibioticum behandeld, waar-
na het huiddefect steeds tijdelijk genas. Vanwege deze  
recidiverende infectie werd acht maanden na injectie een 
wondtoilet verricht waarbij een gentamicine bevattend  
implantaat (Garacol®, EUSA Pharma, Oxford, Groot-  
Brittannië) werd ingesloten. Na verwijdering van dit implan-
taat drie weken later, herstelde de wond zich goed, waarna 
patiënt zich niet meer tot ons richtte. Pathohistologisch  
onderzoek van het excisiepreperaat toonde een erosieve  
ontsteking met granulomateuze component en een vreemd-
lichaamsreuscelreactie op het geïnjecteerde materiaal aan  
(figuur 1d).

CASUS 2
Patiënt B, een 54-jarige man, zagen wij één jaar na injecties 
met polyacrylamide 2,5% (Aquamid®, Contura, Soeborg, De-
nemarken) onder de huid van de penisschacht. Enkele maan-
den na deze injecties kreeg patiënt last van wondjes en wond-
granulaties. De arts die de stof had geïnjecteerd heeft daarop 
meerdere malen op chirurgische wijze ‘harde plekken verwij-

Figuur 1a.

derd’. De patiënt presenteerde zich bij ons met een wond ter 
hoogte van de rand van het preputium, een sinds zes weken 
bestaande infectie en meerdere onderhuidse littekenverkle-
vingen rondom de penisschacht. Er was een erectiestoornis 
als gevolg van pijn door deze verklevingen.

Naast herhaalde antibiotische therapie bestond onze behan-
deling uit meerdere chirurgische ingrepen. Omdat patiënt 
aanvankelijk bezwaar maakte tegen een radicaler ingrijpen, 
werd in eerste instantie slechts getracht om de diepe wond in 
het preputium te sluiten door middel van een circumcisie. Na 
deze eerste ingreep ontstonden er echter opnieuw infecties 
en fistels en werd de gehele penisschacht alsnog gedenudeerd 
en bedekt met een huidtransplantaat van gedeeltelijke dikte 
(figuur 2a en 2b).

Figuur 2b.

Figuur 2a.

Figuur 1b en c.

Figuur 1d.

Figuur 2c.
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Pathohistologisch onderzoek van het excisiepreperaat toonde 
een erosieve ontsteking met granulomateuze component en 
een vreemdlichaamsreuscelreactie op het geïnjecteerde mate-
riaal aan (figuur 2c).

Een deel van het huidtransplantaat groeide niet in als gevolg 
van resterend vreemd lichaam en patiënt onderging opnieuw 
een huidtransplantatie. Als vierde volgden meerdere transpo-
sitieplastieken ter verbetering van huidcontracturen. Na een 
behandelingsperiode van ruim één jaar rest ons nu nog een 
aan het corpus cavernosum vergroeide verlittekening die een 
contractuur en scheefstand van de penis tijdens erectie ver-
oorzaakt.

casus 3
Patiënt C, een man van 43 jaar, werd door zijn huisarts naar 
de uroloog verwezen in verband met een sinds twee maan-
den bestaande, matig pijnlijke, forse en progressieve zwel-
ling van het linker scrotum en de penis en aanhoudende 
temperatuurverhoging (38,5°C). Er waren geen mictieklach-
ten of geslachtsziekten. Als gevolg van oedeem bleek de lin-
ker testikel niet palpabel (figuur 3a). 
Aanvullend echografisch en radiologisch onderzoek gaf 
geen uitsluitsel, maar de MRI- en CT-scanbeelden toonden 
twee bolvormige structuren caudaal van de linker testikel, 
die mogelijk pasten bij een status na ontsteking (figuur 3b 
en c). Het urinesediment en de tumormakers in het bloed 
waren niet afwijkend.
In de eerste instantie werd gedacht aan een epididymitis, 
maar een antibioticumkuur leidde niet tot verandering van 
het beeld. Op uitdrukkelijk verzoek van patiënt werd een 
operatieve exploratie van het scrotum verricht, waarbij 450 
gram scrotumweefsel met een verharde tumor met een 
doorsnede van ongeveer 15 cm werd verwijderd. Pathohisto-

Figuur 3b en c.

Figuur 3d.

Figuur 3e.

Figuur 3a.

logisch onderzoek van dit preparaat toonde reactief weefsel 
geassocieerd met depots van siliconen (figuur 3d). 
Patiënt had de injectie van deze siliconen tot dat moment 
verzwegen en weigerde daarna alsnog daaromtrent informa-
tie te geven. Gedurende een tweede operatieve ingreep werd 
er nog eens 185 gram scrotumweefsel verwijderd. Hoewel 
er na beide ingrepen sprake was van een ongecompliceerde 
en fraaie wondgenezing, gaf patiënt tijdens een laatste po-
liklinische controle één jaar na de eerste operatie aan niet 
tevreden te zijn met het resultaat (afbeelding 3e). 

beschOuwing

Het gebruik van lichaamsvreemde vullers in het mannelijk 
genitaal kent een lange geschiedenis. De eerste vermelding 
ervan in de moderne medische literatuur is uit 1899, toen 
de Weense chirurg Robert Gersuny rapporteerde hoe hij het 
verlies van beide testes als gevolg van een castratie van tuber-
culeuze epididymitis corrigeerde door injecties van vaseline 
in het scrotum. [6]
Sindsdien is er een diversiteit aan injecteerbare vullers op de 
markt gebracht, [4,7] met name na de erkenning van silico-
nenolie als fysiologisch inerte stof in 1948. [8] In deze klini-
sche les beperkten wij ons tot de bespreking van de gevolgen 
van injectie met permanente vullers. In Nederland worden 
dergelijke vullers veelal slechts met een CE-keurmerk als 
een endoprothese op de markt gebracht (tabel 2). Bijgevolg 
zijn er vaak marginale dierexperimentele en klinische data 
voorhanden over de veiligheid van deze producten op korte 
termijn. [9] Niet voor alle vullers zijn echter adequate data 
over de veiligheid op langere termijn beschikbaar. Boven-
dien zijn de meeste vullers zo kortgeleden geïntroduceerd 
dat er geen enkele voorspelling valt te doen over de resulta-
ten, complicaties en bijwerkingen op de lange termijn. [4]
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beschikbare gegevens uit de literatuur

Bij de drie hierboven beschreven patiënten werden  
polyalkylimide 4% (Bio-Alcamid®), polyacrylamide 2,5% 
(Aquamid®) en siliconenolie geïnjecteerd. De overige drie 
patiënten presenteerden zich allen met complicaties van 
injecties met siliconenolie. Aangezien deze behandelingen 
veelal buiten de reguliere ziekenhuizen worden uitgevoerd 
zijn de incidentiecijfers, en daarmee ook de complicatieper-
centages ervan, niet te achterhalen. Een eenvoudig litera-
tuuronderzoek met behulp van PubMed leerde ons dat er 
geen studie te vinden is over het gebruik van polyalkylimide 
4% (Bio-Alcamid®) of polyacrylamide 2,5% (Aquamid®) 
als injecteerbare vuller voor de penis. Wél vonden we een 
beschrijving van de ziektegeschiedenis van een 34-jarige 
patiënt die zowel esthetisch als functioneel invaliderende 
littekens overhield van de complicaties na injecties met po-
lyacrylamide 5% (Formacryl®, Bioform, Moskou, Rusland) 
in de penisschacht. [5] Daarnaast vonden we veertien artike-
len over het gebruik van siliconenolie als permanente vuller 
voor de penis. Alleen Yacobi et al. rapporteerden geen ern-
stige complicaties gezien te hebben van injecties van silico-
nenolie voor penisverdikking in een serie van 324 patiënten 
met een gemiddelde follow-uptijd van 20 maanden (varië-
rend van één tot 36 maanden). [10] Zij benadrukten daarbij 
het belang van de zogenaamde ‘microdroplet technique’ van 
injecteren in plaats van het injecteren van grotere volumina 
zoals bij onze patiënten gebeurd was. 

In alle andere artikelen werd aangegeven dat het gebruik van 
siliconenolie kan leiden tot veel complicaties, die met name 
ook ná de gebruikelijke follow-upperiode optreden. [3,11,12] 
Reeds in 1973 verschenen de eerste artikelen over dergelijke 
complicaties, [3] en men mag deze complicaties binnen de 
beroepsgroep derhalve als algemeen bekend veronderstellen.

richtlijnen

Met het oog op de onbekendheid met de gevolgen van 
de meeste permanente vullers op langere termijn en de  
bekendheid met de complicaties van injecties met siliconen-
olie, hebben de Zwitserse en de Nederlandse verenigingen 
van plastisch chirurgen het standpunt ingenomen dat het 
gebruik van permanente vullers voor esthetische doeleinden 

niet zonder gevaar en, daarom, niet wenselijk is. [13,14] De 
NVPC acht terughoudendheid bij het gebruik van vullers ge-
indiceerd en het gebruik ervan voor specifieke esthetische of 
reconstructieve indicaties slechts onder strikte voorwaarden 
verantwoord. Zij vindt dat zulke voorwaarden zelfs strikter 
zullen dienen te zijn in geval van gebruik van (semi)perma-
nente vullers voor puur esthetische indicaties. [14]
Ondanks dit standpunt blijkt uit onze casus dat permanente 
vullers ook in de Nederlandse praktijk worden toegepast voor 
genitaal-esthetische doeleinden. Uit aanvullend onderzoek 
bleek dat 'penisverdikkende' ingrepen worden aangeboden op 
drie van de 45 door ons onderzochte Nederlandse en Vlaamse 
websites van esthetische privéklinieken en ZBC’s. [15] In alle 
drie de gevallen betrof het Nederlandse klinieken. [16-18] Op 
één van deze websites werden de ingreep en het gebruikte 
fillermateriaal niet nader omschreven en op de andere twee 
websites gaven de desbetreffende klinieken aan penisverdik-
kingen zowel met lichaamseigen vet als met een permanente 
vuller uit te voeren. In beide gevallen werd polyacrylamide ge-
noemd als permanente vuller in september 2009.

cOnclusie

Hoewel penisverdikking met permanente vullers in het alge-
meen wellicht op korte termijn een fraai resultaat kan ople-
veren, mogen de mogelijk ernstige complicaties op langere 
termijn ervan zoals migratie, granulatie en infectie niet wor-
den genegeerd. De bovengenoemde vullers en andere per-
manente vullers worden ook elders in het lichaam gebruikt, 
zowel voor cosmetische doeleinden als voor medische indi-
caties (bijvoorbeeld lipoatrofie op basis van HAART-medi-
catie of atrofische aangezichtsdeformiteiten als gevolg van 
de ziekte van Romberg), [4,7,19,20] en helaas met hetzelfde 
type complicaties. [21-24] 

Injecties met permanente vullers in de penis brengen ex-
tra risico’s met zich mee die inherent zijn aan de anatomie 
van de penis. De huid van de penis is erg dun en subcutaan 
vet ontbreekt, waardoor het ingespoten materiaal weinig 
bescherming geniet. Daarnaast kent de penis als voortplan-
tingsorgaan veel mobiliteit tussen de huidlaag en onderlig-
gende corpora, waarbij de penis kan variëren in grootte. De 
geslachtsgemeenschap veroorzaakt vele kleine traumata ter 

Generieke naam  Merknaam Producent   Introductie

polydimethylsiloxane (siliconen) PMS Bausch & Lomb, Duitsland  1960

polydimethylsiloxane (siliconen) Biopolymer Alcon labs, USA  1960
 
polymethylmethacrylaat + collageen Artecoll Rofil, Nederland  1991

hyaluronzuur + acrylhydrogel Dermalive Dermatech, Frankrijk  1997
 
polyacrylamide 2,5%  Aquamid Ferrosan, Denemarken  2001

poly-alkyl-imide 4%  Bio-alcamid Polymekon, Italië  2001

Tabel 2. Overzicht van de in Nederland gebruikte permanente, injecteerbare vullers met het jaar van introductie. 
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2005;32:151-62.

8. Narins R, Beer K. Liquid injectable silicone: a review of its 
history, immunology, technical considerations, complications, 
and potential. Plast Reconstr Surg 2006;188:77S-84S.

9. Lemperle G, Morhenn V, Charrier U. Human histology and 
persistence of various injectable filler substances for soft tissue 
augmentation. Aesthetic Plast Surg 2003;5:354-66; discussion 
367.

10. Yacobi Y, Tsivian A, Grinberg R, Kessler O. Short-term re-
sults of icremental penile girth enhancement using liquid 
injectable silicone: words of praise for a change. Asian J of 
Androl 2007;9:408-13.

11. Silberstein J, Downs T, Goldstein I. Penile injection with 
Silicone: case report and review of the literature. J Sex Med 
2008;5:2231-7.

12. Wasserman R, Greenwald D. Debilitating silicone granulo-
ma of the penis and scrotum. Ann Plast Surg. 1995;35:505-9.

13. Bundesamt für Gesundheit Bern, Switserland. Bulletin 17-
316: Empfehlungen betreffend nicht-resorbierbare Füllmateri-
alen zur Faltenkorrektur durch Unterspritzung (http://www.
swissmedic.ch/files/pdf/04_2002.pdf (accessed February 12, 
2005)). Swissmedic Journal 2002;1:245.

14. Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). 
Standpunt "Het gebruik van resorbeerbare, niet-resorbeerbare 
of gedeeltelijk niet-resorbeerbare, dermaal of subdermaal injec-
teerbare vulmiddelen", 2005. www.nvpc.nl. 

15. Kliniekeninfo. Nederlandse en Vlaamse esthetische prive-
klinieken en ZBC's. http://www.kliniekeninfo.nl/Klinieken/
Alle. Accesdatum 29 september 2009.

16. ACCZ (Privekliniek). Penisverdikkende ingrepen. www.accz.
nl/accz/speciaal_voor_mannen/penisverdikking. Accesda-
tum 29 september 2009.

17. Janssenkliniek (Privekliniek). Penisverdikkende ingrepen. 
www.janssenkliniek.nl. Accesdatum 29 september 2009.

18. Parkkliniek (ZBC). Penisverdikkende ingrepen. www.park-
kliniek.com/behandelingen-cosmetische-chirurgie/plastische-
chirurgie/penisverdikking.html. Accesdatum 29 september 
2009. 

19. Ramon Y, Fodor L, Ullman Y. Preliminary Experiences 
with Bio-Alcamid in HIV Facial Lipoatrophy. Dermatology 
2007;214:151-4.

20. Rees TD, Ashley FL, Delgado JP. Silicone fluid injections 
for facial atrophy. A ten year study. Plast Reconstr Surg 
1973;52:118-27.

21. Karim R, Hage J, Rozelaar L van, Lange C, Raaijmakers 
J. Complications of Polyalkylimide 4% injections (Bio-Alca-
mid): a report of 18 cases. Journal of Plastic, Reconstructive 
and Aesthetic Surgery 2006;59:1409-14.

22. Schelke L, Elzen H van den, Canninga M, Neumann 
M. Complications after treatment with polyalkylimide.  
Dermatol Surg 2009;35:1625-8.

23. Patrick T. Polyacrylamide gel in cosmetic procedures: experi-
ence with Aquamid. Semin Cutan Med Surg 2004;23:233-5. 

24. Duffy DM. The silicone conundrum. A battle of  
anecdotes. Dermatol Surg 2002;28:590-4.

plaatse van de vergroeide vullerdepots, waardoor het risico 
op infecties vergroot wordt. [5] Onze ervaring is dat in ge-
val van complicaties na injectie van permanente vullers in 
de mannelijke genitalia, excisie van het betrokken weef-
sel de enige oplossing is. In sommige gevallen dienen de 
huid en een groot deel van de fascia van Buck van de hele 
penis vervangen te worden door een huidtransplantaat.  
Eén van hen (patiënt D) zocht zijn behandeling elders na-
dat wij de door hem geëiste huidsparende behandeling van 
pijnlijke granulomen en oedeem na injectie van 200 cc si-
liconenolie in het scrotum, niet mogelijk achtten. Bij beide 
anderen waren eveneens meerdere operatieve ingrepen no-
dig om de complicaties te verhelpen. Steeds was het resultaat 
van deze ingrepen cosmetisch teleurstellend. De morbiditeit 
van de complicaties van injecties van permanente vullers in 
de penisschacht of het scrotum is voorts dermate groot dat 
wij het gebruik om esthetische redenen ervan in deze regio 
ontraden.

ervaring

Twee van de drie Nederlandse en Belgische klinieken die pe-
nisverdikkingen aanbieden, geven op hun site aan dat (ook) 
te doen met permanente vullers. Beide klinieken geven aan 
hiervoor het middel polyacrylamide te gebruiken. 
Yacobi et al. toonden in een serie van 324 patiënten aan dat 
er op korte termijn weinig complicaties optreden bij adequa-
te injectie van siliconenolie voor een penisverdikking. Alle 
overige artikelen (n = 14) over dit onderwerp geven aan dat 
het gebruik van permanente vullers, met name op de langere 
termijn die buiten de gebruikelijke follow-upperiode valt, tot 
veel complicaties kan leiden.

cOnclusie

Hoewel penisverdikking met permanente vullers op korte 
termijn vaak een fraai resultaat oplevert, mogen de moge-
lijke complicaties als migratie, granulatie en infectie van de 
vullers niet over het hoofd gezien worden. De prevalentie 
van deze complicaties is niet bekend. Echter, de morbiditeit 
ervan is dermate groot dat wij het gebruik van permanente 
vullers voor deze indicatie ten strengste afraden.
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samenvatting

Achtergrond: In een periode van 2,5 jaar zagen wij zes patiënten 
met complicaties als gevolg van injecties met permanente vul-
lers in de penis. De injecties vonden plaats in een Nederlandse, 
Belgische, Duitse, Turkse en Amerikaanse kliniek. De gebruikte 
vullers waren siliconenolie, Bio-Alcamid en Aquamid. De klach-
ten varieerde van low-grade infecties en persisterende huidde-
fecten tot wekedelenzwelling. Meerdere operatieve ingrepen 
waren nodig om de complicaties te verhelpen, echter het resul-
taat van deze ingrepen was cosmetisch teleurstellend. Dit was 
voor ons aanleiding om te onderzoeken hoeveel Nederlandse en 
Belgische klinieken penisverdikking aanbieden en wat er over 
de veiligheid van de gebruikte permanente vullers bekend is in 
de wetenschappelijke literatuur.
Methode: Door een internetsearch werd onderzocht welke Ne-

derlandse en Belgische klinieken een penisverdikking aanbie-
den en of daarvoor (ook) permanente vullers worden gebruikt. 
Voorts werd door een PubMed-search met de zoektermen “pe-
nile (girth) augmentation”, “Bio-Alcamid/polyalkylimide” en 
“Aquamid/polyacrylamide” uitgebreid gezocht naar de litera-
tuur omtrent penisverdikking. 
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