
�
ü 21% van de vrouwen 

vindt de lengte van de 
penis belangrijk.�

ü 32% van de vrouwen 
vindt de omtrek van de 
penis belangrijk.�

ü 1% van de vrouwen vindt 
de lengte van de penis 
zeer belangrijk. �

 

 Penislengte 

De	  penis	  wordt	  door	  veel	  mannen	  beschouwd	  als	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  hun	  
lichaam.	  Een	  s:jve	  penis	  is	  een	  symbool	  van	  mannelijkheid.	  Daarom	  vinden	  veel	  
mannen	  de	  lengte	  van	  hun	  penis	  belangrijk.	  Onzekerheid	  over	  de	  afme:ngen	  en	  
func:e	  van	  de	  penis	  kan	  veel	  invloed	  hebben	  op	  het	  zelfvertrouwen	  en	  func:oneren	  
van	  mannen.	  Maar	  wat	  is	  eigenlijk	  een	  gemiddelde	  lengte?	   

TE KORT? 

45 is niet 
tevreden 
over de 
lengte van 
de penis.�

EEN KLEINERE PENIS?  

IEDEREEN IS UNIEK 

JONGENS 

TESTOSTERON 

Door de invloed 
van testosteron 
ontwikkelt de 
penis zich.�

GEMIDDELDE PENISLENGTE 

%

is de maximale 
lengte bij 
jongens voor 
de puberteit.�
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SLAP	  

SLAP	  GESTREKT	  

IN	  ERECTIE	  

De grootte en omtrek van de 
penis variëren sterk. Lichaams-
bouw bepaalt de penislengte.�

Van kou, angst en een 
radicale prostaatverwijdering 
voor prostaatkanker wordt 
de penis kleiner.�

IS EEN KROMME PENIS ABNORMAAL? 

De penis is lang niet altijd 
recht. 13% heeft een buiging 
van bovenaf gezien en 33% 
een buiging van opzij gezien. �

FICTIE OF FEIT? 

Ras en leeftijd 
hebben geen 
invloed op de 
lente en omtrek 
van de penis.�
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EEN TE KLEINE PENIS 

Als de penis 
kleiner is dan 
7 cm (slap 
gestrekt) dan 
is er sprake 
van een te 
kleine penis 
(micropenis).�

Als	  de	  overtuiging	  dat	  de	  penis	  te	  klein	  is	  leidt	  tot	  obsessie	  en	  sociale	  vermijding	  dan	  is	  
er	  sprake	  van	  Body Dysmorfic Disorder (BDD).	  Bij	  mannen	  met	  een	  gemeten	  te	  
kleine	  penis	  kan	  een	  penisverlengende	  opera:e	  worden	  gedaan	  waarbij	  de	  
ophangbanden	  (ligamenten)	  van	  de	  penis	  aan	  het	  schaambeen	  worden	  losgemaakt	  en	  
een	  deel	  van	  de	  penis	  in	  het	  lichaam	  naar	  buiten	  wordt	  gebracht.	  Dit	  geeO	  een	  lengte	  
winst	  van	  1	  tot	  3	  cm.	  
 


