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Samenvatting. Bruxisme wordt omschreven als een repetitieve
kauwspieractiviteit die wordt gekarakteriseerd door klemmen of knarsen
met de tanden of kiezen en/of ﬁxeren van of duwen met de mandibula. Dit
artikel geeft een inventarisatie van in Nederland geregistreerde medicamenten
en van verslavende middelen waarvan is gemeld dat ze als bijwerking
bruxisme kunnen induceren of verergeren en van in Nederland geregistreerde
medicamenten waarvan is gemeld dat ze bestaand bruxisme kunnen dempen.
Groepen medicamenten waarvan bruxisme als potentiële bijwerking bekend is,
zijn amfetaminen, anti-epileptica en selectieve serotonineheropnameremmers.
In de wetenschappelijke literatuur aangetroffen afzonderlijke medicamenten
die deze potentie hebben zijn aripiprazol, atomoxetine, duloxetine,
flecaïnide, ketotifen en methadon. Verslavende middelen met bruxisme
als potentiële bijwerking zijn alcohol, heroïne, methamfetamine,
methyleendioxymethamfetamine, nicotine en piperazinen. Medicamenten die
de potentie hebben bruxisme te dempen, zijn botulinetoxine A, bromocriptine,
buspiron, clonazepam, clonidine, gabapentine en levodopa.
Baat C de, Verhoeff MC, Zweers PGMA, Vissink A, Lobbezoo F. Serie: Medicamenten en mondzorg. Medicamenten en verslavende middelen die potentieel bruxisme induceren of dempen
Ned Tijdschr Tandheelkd 2019; 126: 247-253
doi: https://doi.org/10.5177/ntvt.2019.05.19006

moeten tandartsen, orthodontisten en mka-chirurgen een
gedegen farmacologische kennis hebben (Vissink en De Baat,
2016). Dit artikel geeft een inventarisatie van in Nederland
geregistreerde medicamenten en van verslavende middelen
waarvan is gemeld dat ze als bijwerking bruxisme kunnen
induceren of verergeren en van in Nederland geregistreerde
medicamenten die bestaand bruxisme kunnen dempen.

LEERDOELEN
Na het lezen van dit artikel kent u:
- de in Nederland geregistreerde medicamenten en de
verslavende middelen waarvan is gemeld dat ze als
bijwerking bruxisme kunnen induceren of verergeren;
- de in Nederland geregistreerde medicamenten
waarvan is gemeld dat ze bestaand bruxisme kunnen

BRUXISME

dempen.

Bruxisme wordt, volgens een definitie die is gebaseerd op
een internationale consensus, in het Nederlands omschreven als een repetitieve kauwspieractiviteit die wordt gekarakteriseerd door klemmen of knarsen met de tanden of kiezen

INLEIDING

Om verantwoord medische beslissingen te kunnen nemen,
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WAT WETEN WE?
Etiologisch kunnen 4 groepen risico-indicatoren van
bruxisme worden onderscheiden: morfologische, psychosociale, fysiologische/biologische en exogene. Tot
de exogene risico-indicatoren behoren (co)morbiditeit,
medicatie en het gebruik van verslavende middelen.

WAT IS NIEUW?
Dit artikel presenteert een overzicht van in Nederland
geregistreerde medicamenten en van verslavende middelen waarvan is gemeld dat ze als bijwerking bruxisme

Afb. 1. Gebitsslijtage als gevolg van bruxisme.

kunnen induceren of verergeren en van in Nederland
geregistreerde medicamenten waarvan is gemeld dat ze
bestaand bruxisme kunnen dempen.

PRAKTIJKTOEPASSING
Met deze informatie zijn tandartsen en tandarts-specialisten in staat in hun etiologische analyse van bruxisme
te overwegen of en welke medicamenten en verslavende
middelen een rol spelen. Bovendien kunnen zij in hun
therapeutische overwegingen meenemen welke medicamenten zouden kunnen bijdragen aan het dempen van
bruxisme.

en/of ﬁxeren van of duwen met de mandibula (afb. 2) (Lobbezoo et al, 2013). Omdat bruxisme kan optreden tijdens slapen en waken wordt onderscheid gemaakt tussen slaap- en
waakbruxisme. Als dit onderscheid niet duidelijk te maken
is, wordt gesproken van niet nader gespecificeerd bruxisme.
Etiologisch kunnen 4 groepen risico-indicatoren van
bruxisme worden onderscheiden: morfologische, psychosociale, fysiologische/biologische en exogene. Tot de exogene risico-indicatoren behoren (co)morbiditeit, medicatie
en het gebruik van verslavende middelen (afb. 2) (Lobbezoo et al, 2017).
In de huidige eeuw zijn literatuuronderzoeken gepubliceerd die over een aantal (groepen) medicamenten en
een aantal verslavende middelen bewijs dan wel aanwijMedicamentgroep

Medicament

Amfetaminen (psychosti-

Dexamfetamine

mulantia)
Anti-epileptica

Methylfenidaat
Fenobarbital (barbituraat)
Primidon (barbituraat)

Selectieve serotonineheropnameremmers

Citalopram
Dapoxetine
Escitalopram
Fluoxetine
Fluvoxamine
Paroxetine
Sertraline
Venlafaxine

Tabel 1. Overzicht van de in Nederland geregistreerde groepen medicamenten waarvan bruxisme als bijwerking is gemeld.

ntvt.nl

zingen meldden voor bruxisme als bijwerking (Winocur et
al, 2003; Falisi et al, 2014; Cockburn et al, 2017; Melo
et al, 2018). Daarnaast maakten enkele literatuuronderzoeken melding van medicamenten die de potentie hebben bruxisme te dempen (Winocur et al, 2003; Falisi et al,
2014; Macedo et al, 2014; Manfredini et al, 2015).
De focus van dit artikel ligt op 2 exogene risico-indicatoren van bruxisme: medicatie en gebruik van verslavende middelen. Daarnaast wordt informatie gegeven over
medicamenten die de potentie hebben bruxisme te dempen. Daartoe komen in de volgende paragrafen 4 onderwerpen aan de orde: groepen medicamenten, afzonderlijke
medicamenten en verslavende middelen die potentieel
bruxisme induceren of verergeren en medicamenten die
bruxisme kunnen dempen, steeds in alfabetische volgorde.
INDUCERENDE GROEPEN MEDICAMENTEN
Amfetaminen

Bij adolescenten met attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD) werd een sterke relatie gevonden tussen medicatie met de psychostimulantia amfetaminen en niet nader
gespecificeerd bruxisme (Malki et al, 2004). Een andere
groep adolescenten met volgens internationale criteria
gediagnosticeerde ADHD vertoonde een statistisch significante relatie tussen medicatie met het amfetamine methylfenidaat en slaapbruxisme (Gau en Chiang, 2009). In
de Verenigde Staten kreeg een groep van 156 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar met ADHD gedurende
4 weken een amfetaminezout. Dit had een gunstig effect
op hun ADHD-symptomen. Echter, 5% van de patiënten
kreeg bijwerkingen, onder andere niet nader gespecificeerd
bruxisme (Weisler et al, 2017).
Naast deze onderzoeken onder groepen mensen met
ADHD zijn 2 casuïstische meldingen gepubliceerd. Een
9-jarige jongen kreeg vanwege ADHD 10 mg methylfenidaat op de eerste medicatiedag en op de volgende dagen
15 mg. In de vierde week na de start van de medicatie ontstond opeens heftig slaapbruxisme. Omdat dit aanhield,
werd een week later besloten de medicatie te stoppen met
als gevolg dat het bruxisme onmiddellijk ophield. Aangezien de ADHD-symptomen terugkwamen kreeg de jongen
3 weken later weer 10 mg methylfenidaat. Tien dagen later
ontstond weer slaapbruxisme dat spontaan stopte binnen 2
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weken en niet terugkwam in de vervolgperiode van 10 weken, ondanks de voortzetting van de medicatie met de relatief lage dosis van 10 mg methylfenidaat (Mendhekar en
Andrade, 2008). Een andere 9-jarige jongen die vanwege
ADHD 18 mg methylfenidaat per dag kreeg, vertoonde al
op de tweede dag waakbruxisme. Na staken van de medicatie verdween het waakbruxisme onmiddellijk en bij hermedicatie ontstond het opnieuw (Sivri en Bilgiç, 2015).
Samenvattend kan men stellen dat bij patiënten met
ADHD die worden behandeld met amfetaminen bruxisme
als neveneffect kan ontstaan.

RISICO-INDICATOREN BRUXISME
1 Morfologisch

4 Exogeen

Malocclusie
2 Psychosociaal

In Brazilië is onderzoek verricht bij kinderen en adolescenten met cerebrale parese die anti-epileptica gebruikten.
Een statistisch significant verband met niet nader gespecificeerd bruxisme kon alleen worden vastgesteld indien
barbituraten werden gebruikt (Ortega et al, 2014). In Nederland geregistreerde, als anti-epileptica voorgeschreven
barbituraten zijn fenobarbital en primidon.

Stress, angst
3 Fysiologisch

Selectieve serotonineheropnameremmers

Bruxisme als bijwerking van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) die worden toegepast als antidepressiva is in het NTVT meer dan 10 jaar geleden voor het
eerst gemeld (Beers en Van Grootheest, 2007). In dit artikel
wordt onder andere verwezen naar een al enkele jaren daarvoor uitgevoerd Nederlands onderzoek, waarmee deze associatie duidelijk was aangetoond (Lobbezoo et al, 2001).
Internationaal beperken de rapportages over bruxisme
door SSRI’s zich tot casusbeschrijvingen. Deze zijn recent
samengebracht in een systematisch literatuuronderzoek
(Garrett en Hawley, 2018). SSRI’s zouden niet alleen de
heropname van de neurotransmitter serotonine belemmeren, maar ook die van de neurotransmitter dopamine. Van
dopamine is bekend dat een tekort aan deze neurotransmitter bruxisme kan induceren. Sluitend wetenschappelijk
bewijs voor deze rol van SSRI’s is echter nog niet geleverd
(Winocur et al, 2003; Falisi et al, 2014). Een eerste aanzet
daartoe is inmiddels wel gegeven met een systematisch literatuuronderzoek naar de relatie tussen het gebruik van
psychotrope medicatie en bruxisme (Melo et al, 2018).
Uit dit systematische literatuuronderzoek en uit het eerdergenoemde systematisch overzicht van casusbeschrijvingen kwam naar voren dat paroxetine en venlafaxine de
SSRI’s zijn die bij volwassenen het sterkst waren gerelateerd aan slaapbruxisme (Garrett en Hawley, 2018; Melo
et al, 2018). Hoewel venlafaxine tegenwoordig kan worden
gerekend tot de SSRI's, is het van oorsprong een selectieve
noradrenalineheropnameremmer (SNRI).
Bij kinderen met ADHD werd een relatie gevonden
tussen medicatie met SSRI’s en niet nader gespecificeerd
bruxisme. Wel moet worden gezegd dat de eerder in dit artikel genoemde relatie tussen medicatie met amfetaminen
en niet nader gespecificeerd bruxisme aanmerkelijk groter
was (Malki et al, 2004).

Slaapcyclus, neurotransmitters,
neurochemische invloeden
(slaapbruxisme)

Alcohol, drugs, medicatie, andere
ziekten

Afb. 2. Risico-indicatoren voor bruxisme.

INDUCERENDE AFZONDERLIJKE MEDICAMENTEN
Aripiprazol

Het atypische antipsychoticum aripiprazol wordt voorgeschreven bij schizofrenie of ter behandeling of preventie van
manische episoden bij een bipolaire I-stoornis. In de wetenschappelijke literatuur is voor dit medicament eenmalig een
casus gemeld met de bijwerking van niet nader gespecificeerd bruxisme (Caykoylu et al, 2011). Het lijkt daarom niet
erg waarschijnlijk dat dit een veelvoorkomende bijwerking is.
Atomoxetine

Atomoxetine is een psychostimulantium dat kan worden
ingezet ter ondersteuning van gedragstherapie bij ADHD
als blijkt dat methylfenidaat, het medicament van eerste
keuze, onvoldoende effect sorteert of hinderlijke bijwerkingen heeft. Een systematisch literatuuronderzoek van
casusbeschrijvingen meldde dat atomoxetine bruxisme als
bijwerking kan hebben (Garrett en Hawley, 2018). Het ging
echter slechts om 2 casussen, waarbij ook nog bruxisme
niet nader was gespecificeerd. Daarom is het niet geheel
zeker of er werkelijk een relatie tussen atomoxetine en
bruxisme bestaat.
Duloxetine

In het recente literatuuronderzoek dat al in de paragraaf over
SSRI’s is genoemd, werd vastgesteld dat naast de SSRI’s ook
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Medicament

Medicamentgroep

Aripiprazol

Antipsychotica

Atomoxetine

Psychostimulantia

Duloxetine

Niet-selectieve serotonine-

Flecaïnide

Anti-aritmica

Ketotifen

Antihistaminica

Methadon

Middelen bij opioïdversla-

bruxisme. Zekerheid hierover kon niet worden geboden
omdat er door de eenvoudige opzet van het onderzoek veel
potentiële confounders waren, waaronder vroeger opiaatmisbruik, alcoholconsumptie, angst, psychische spanning,
psychotrope medicatie en psychische ziekten zoals ADHD,
al dan niet met medicatie (Enguelberg-Gabbay et al, 2016).

heropnameremmers

INDUCERENDE VERSLAVENDE MIDDELEN

ving

Alcohol

Tabel 2. Overzicht van de in Nederland geregistreerde afzonderlijke
medicamenten, met de medicamentgroepen waartoe ze behoren,
waarvan bruxisme als bijwerking is gemeld.

de niet-selectieve serotonineheropnameremmer duloxetine
een relatie heeft met slaapbruxisme (Melo et al, 2018). Duloxetine kan worden toegepast bij depressie en gegeneraliseerde angststoornis en als analgeticum bij neurale pijn.

Consumptie van alcohol door gezonde jongvolwassen
vrouwen bleek statistisch significant gerelateerd aan de
mate van activiteit van de musculus masseter tijdens de
slaap (Hojo et al, 2007). Hoewel niet direct slaapbruxisme
werd vastgesteld, vormde dit resultaat wel een indicatie voor een relatie tussen alcoholconsumptie en slaapbruxisme. Een systematisch literatuuronderzoek vond
een matige associatie tussen alcoholconsumptie en slaapbruxisme (Castroflorio et al, 2017).

Flecaïnide

Slechts eenmalig is in de literatuur niet nader gespecificeerd
bruxisme gemeld als bijwerking van het anti-aritmicum flecaïnide (Miller en Jankovic, 1992). Vanwege deze eenmaligheid die ook al betrekkelijk lang geleden is, lijkt het niet erg
waarschijnlijk dat dit een veelvoorkomende bijwerking is.
Ketotifen

Een 4-jarige jongen kreeg oraal voor de periode van 1
maand het antihistaminicum ketotifen vanwege bronchospasme en rinitis. De dosering was 5 milligram per dag.
Daarnaast kreeg hij nasaal het corticosteroïd beclometason. Na 10 dagen constateerden de ouders bij de jongen nachtelijke geluiden van tandenknarsen. De medicatie
met ketotifen werd daarop gestaakt met als gevolg dat het
slaapbruxisme ophield. Ongeveer een maand later had de
jongen weer rinitis en besloot men toch weer de medicatie met ketotifen te starten. Het verloop was identiek aan
het vorige verloop. Een jaar na het staken van de medicatie bleek dat de jongen nooit meer door de ouders hoorbare
geluiden van tandenknarsen had vertoond (Italiano et al,
2014). De bijwerking was dus redelijk overtuigend, maar
verdere meldingen zijn niet te vinden.
Methadon

Methadon is een opioïde analgeticum dat wordt toegepast
om abstinentieverschijnselen te bestrijden na het staken
van het gebruik van heroïne of een andere opioïd.
In een gevangenis in Israël werden 2 groepen mannelijke gedetineerden geformeerd. Als eerste een groep van
69 20- tot 58-jarige mannen die voorafgaand aan hun detentie verslaafd waren aan een opiaat en nu ter behandeling van hun abstinentieverschijnselen methadon kregen.
Ten tweede 83 leeftijdsgenoten die niet verslaafd waren
geweest en dus geen methadon kregen. De prevalenties
van slaap- en waakbruxisme waren statistisch significant
groter in de eerste dan in de tweede groep. Dit suggereerde
primair een relatie tussen het gebruik van methadon en

ntvt.nl

Heroïne

Volgens een in 2009 in het NTVT gepubliceerd artikel
komt het gebruik van het opiaat heroïne relatief frequent
voor onder groepen volwassenen die gedetineerd of daken thuisloos zijn. Er zijn geen redenen om aan te nemen
dat die situatie inmiddels is veranderd. Een van de belangrijkste orale effecten van heroïnegebruik is niet nader gespecificeerd bruxisme (Brand et al, 2009).
Methamfetamine

Het aan amfetaminen verwante synthetische methamfetamine (MA), ook wel crystal meth, tina of ice genoemd, werkt
sterker en langduriger dan amfetaminen. Het is ontwikkeld
in Japan en wordt op grote schaal gebruikt in de Verenigde
Staten. Langzamerhand wordt MA ook ontdekt in Europa,
vooral in Duitsland en Tsjechië, maar ook in het Verenigd
Koninkrijk en in Nederland. In de Verenigde Staten meldde
bijna een kwart van een groep regelmatige gebruikers van
MA dat ze met niet nader gespecificeerd bruxisme kampten (Shetty et al, 2010). Onderzoekers in Duitsland vonden dat van een groep MA-verslaafden 68% aangaf dat
ze bij zichzelf bruxisme hadden vastgesteld. Uit een klinisch onderzoek naar symptomen van bruxisme bleek dat
de MA-verslaafden in vergelijking met een controlegroep
statistisch significant meer attritie, geëxposeerd occlusaal
of incisaal dentine en glazuurfracturen hadden (Rommel
et al, 2016).
Methyleendioxymethamfetamine

Het aan amfetaminen verwante synthetische 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA), ook wel ecstasy of xtc
genoemd, werkt evenals methamfetamine sterker en langduriger dan amfetaminen. In het NTVT werd ruim 10 jaar
geleden melding gemaakt van de orale gevolgen van het
misbruik van MDMA. Op basis van de toenmalige literatuur waren de belangrijkste bevindingen dat 70% van de
misbruikers zich bewust was van bruxisme en dat dit be-
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Een systematisch literatuuronderzoek vond een matige associatie tussen slaapbruxisme en het gebruik van nicotine
in de vorm van roken (Castroflorio et al, 2017). Bij jongvolwassenen in Finland bleek zelfgerapporteerd gebruik van
nicotine dosisafhankelijk gerelateerd aan zelfgerapporteerd,
niet nader gespecificeerd bruxisme (Rintakoski et al, 2010).

lus masseter en/of de musculus temporalis botulinetoxine
A te injecteren om de spieractiviteit te temperen. Het blijft
echter de vraag of dit een verantwoorde en adequate behandeling is. Om enig zicht hierop te krijgen, is recent
een systematisch literatuuronderzoek verricht. Geconcludeerd werd dat behandeling
van slaapbruxisme met botulinetoxine A zeker kan worden
overwogen omdat de frequentie en de intensiteit van de
spiercontracties sterk worden
gereduceerd. Als gevolg hiervan ervaren de patiënten minder pijn en minder stijfheid van de spieren en verbetert
hun slaap (De la Torre Canales et al, 2017). Er blijft echter
twijfel bestaan of behandeling met botulinetoxine A een
verantwoorde en doelmatige behandeling is, vooral ook
omdat het als bijwerking een negatieve invloed lijkt te hebben op de botdichtheid. Onder invloed van botulinetoxine
A wordt een spier (tijdelijk) passief en daardoor wordt het
bot waaraan de spier hecht lokaal minder belast en dit kan
weer tot gevolg hebben dat het bot demineraliseert. In het
Engels wordt dit aangeduid als disuse ostopenia (Raphael et
al, 2014).

Piperazinen

Buspiron

Piperazine is een synthetische chemische verbinding.
De combinatie van 1-(3-trifluoromethylfenyl)piperazine
(TFMPP) en 1-benzylpiperazine (BZP) is in ondeskundige
handen vrij gevaarlijk. In de wetenschappelijke literatuur is
een geval beschreven van 3 jongeren die na een eerste gebruik van naar zij dachten ecstasy onafhankelijk van elkaar
’s nachts in totale ontreddering in een medisch centrum
werden opgenomen. Ze hadden het middel afzonderlijk van
elkaar in dezelfde bar gekocht. Bloedonderzoek bracht aan
het licht dat het niet om ecstasy, maar om TFMPP/BZP ging.
Naast de slechte lichamelijke en geestelijke conditie vertoonden 2 van hen heftig waakbruxisme (Wood et al, 2008).

Diverse casusbeschrijvingen suggereren dat het psychofarmacum buspiron kan worden ingezet om bruxisme te
bestrijden dat is geïnduceerd door SSRI’s. Kanttekening
hierbij is dat, afhankelijk van de individuele situatie, staken of een dosisreductie van de medicatie met de SSRI een
betere optie is (Ranjan et al, 2006). Buspiron wordt regulier toegepast als bij een gegeneraliseerde angststoornis
een antidepressivum te weinig effect sorteert.

Meer alcohol:

hogere activiteit van
m. masseter

Nicotine

Clonazepam

Het anti-epilepticum clonazepam zorgde bij een groep mensen van middelbare leeftijd met slaapbruxisme, in een dosering van 1 milligram per dag, voor een statistisch significante
afname van hun slaapbruxisme ten opzichte van een placebo
(Saletu et al, 2010). Deze bevinding werd vervolgens bevestigd door een vergelijkbaar onderzoek onder jongvolwassenen met slaapbruxisme (Sakai et al, 2017). Hierbij dient wel
te worden aangetekend dat clonazepam tot de benzodiaze-

DEMPENDE MEDICAMENTEN
Botulinetoxine A

In moeilijk te beheersen gevallen van slaapbruxisme besluiten zorgverleners soms om beiderzijds in de muscuVerslavend middel

Medicament

Medicamentgroep

Alcohol

Groep verslavende middelen

Botulinetoxine A

Spierrelaxantia

Heroïne

Bromocriptine

Dopamine-agonisten

Methamfetamine (MA)

Buspiron

Psychofarmaca

3,4-Methyleendioxymet-

Clonazepam

Anti-epileptica

Clonidine

Antihypertensiva

Gabapentine

Anti-epileptica

hamfetamine (MDMA)
Nicotine
Piperazinen

Levodopa

Tabel 3. Overzicht van de (groep) verslavende middelen waarvan is ge-

Tabel 4. Overzicht van de in Nederland geregistreerde medicamenten,

meld dat ze bruxisme kunnen induceren/verergeren.

met de medicamentgroepen waartoe ze behoren, waarvan is gemeld
dat ze bruxisme kunnen dempen.
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stond uit kaakklemmen en nauwelijks uit tandenknarsen
(Brand et al, 2007).
Een later uitgevoerd opvallend experiment was dat bij
4 bavianen experimenteel MDMA via een katheter in de
maag werd gebracht. De apen kregen diverse verschijnselen, waaronder niet nader gespecificeerd bruxisme met een
toenemende frequentie bij verhoging van de dosis MDMA
(Goodwin et al, 2013).
Gesuggereerd is dat na inname van MDMA de afgifte
van serotonine in de hersenen wordt gestimuleerd. Dit zou leiden tot minder dopaminerge activiteit in de prefrontale cortex en dat draagt bij
aan het ontstaan van bruxisme (Dinis-Oliveira et al, 2010).
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pinen behoort en dus bij langdurig gebruik het risico van afhankelijkheid met zich meebrengt (Soyka, 2017).

de groepen medicamenten die bruxisme kunnen induceren of verergeren. Tabel 2 doet hetzelfde voor afzonderlijke
medicamenten. Tabel 3 geeft een overzicht van verslavende middelen die bruxisme kunnen induceren of verergeren en tabel 4 vermeldt de medicamenten die de potentie
hebben bruxisme te dempen.

Clonidine

Clonidine is een antihypertensivum dat ook wordt gebruikt
voor de behandeling van migraine. Objectief vastgesteld
slaapbruxisme kon bij 16 jongvolwassenen duidelijk worden gedempt via medicatie met clonidine voorafgaand aan
een slaaponderzoek (Huyhn et al, 2006). Enkele jaren later
werd de bevinding bevestigd met een Japans onderzoek (Sakai et al, 2017). Niet onvermeld mag blijven dat van clonidine enkele onaangename bijwerkingen bekend zijn, zoals
xerostomie, (orthostatische) hypotensie, depressie, slaapstoornissen, hoofdpijn, vermoeidheid, nausea, braken, obstipatie, pijn in de speekselklieren en erectiele disfunctie.
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