
 

Peter Knijnenburg: ‘Mijn stoma en ik’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2013ISBN: 
9789402200454. ( Darmkanker/Tumor/Hartaandoeningen/Co-morbiditeit/ED/1) 
Zie ook www.boekscout.nl 

Soort boek/Ziekte/Stijl:  
Egodocument van Peter Knijnenburg waarin hij beschrijft hoe bij hem een tumor 
in de darmen werd gevonden, hij daarvoor bestralingen en chemo onderging en 
geopereerd werd, waarbij ook een stoma werd aangelegd. Gedurende deze periode 
kreeg Peter Knijnenburg een lichte hartaanval waarvoor hij ook behandeld werd. 
Boek van 116 pagina’s met heldere toelichtingen op soorten specialisten, 
specialisaties en behandelingen.  
 
 Over de schrijver:  
Peter Knijnenburg (1945) is geboren in Wassenaar waar hij nog steeds, samen met 
zijn vrouw Marijke, woont. Zij hebben kinderen en kleinkinderen.  Hij diende  6 
jaar bij de Koninklijke Marine  en werkte daarna tot aan zijn pensioen bij dezelfde 
werkgever, het ‘Bedrijfschap Horeca’. Peter Knijnenburg schrijft nog steeds 
artikelen voor de KBO Wassenaar. Zie ook: http://www.peterknijnenburg.nl/  
Knijnenburg: ‘Het schrijven van dit boek heb ik ervaren als een positieve therapie 
die naadloos aansluit bij de acceptatie van 'kanker'’ 

Korte bespreking: 

Peter Knijnenburg beschrijft in dit boek niet alleen behandelingen en operaties die 
hij onderging nadat dat bij hem darmkanker werd geconstateerd, hij  geeft ook 
informatie over die behandelingen en de soorten specialisten die hem behandelen. 
Hij licht toe hoe de behandelingen zijn gegaan, van welke bijwerkingen hij last 
had, hoe hij omging met deze bijwerkingen en het vooruitzicht een stoma te 
krijgen. 
Daarnaast beschrijft hij wat hij bij die behandelingen tegenkwam, hoe het contact 
met verschillende hulpverleners, artsen en patiënten  verliep: de bejegening van 
artsen was verschillend en dat is in dit boek te lezen. Ook ervaringen met  
medepatiënten zijn divers; hij schrijft zowel  over waardevolle en aangename 
belevenissen als bijvoorbeeld over de keer last had, gedurende een opname, van 
een medepatiënt die tot half twee televisie bleef kijken.  
Daarbij licht Peter Knijnenburg  toe hoe hij gedurende deze periode een  
hartaanval kreeg en daarna voor beide aandoeningen  behandeld moest worden.  
Het boek eindigt met een dankwoord voor de vele mensen die hem hebben 
gesteund en enige adviezen waaronder het advies allerlei vragen  te stellen aan 
hulpverleners en administratie, omdat dat voorkomt dat ‘men OVER  je praat, 
terwijl men MET je moet praten. Communicatie is heel belangrijk.’’ ( Pag.115) 

Wat viel op: Peter Knijnenburg schrijft zeer duidelijk over de behandelingen die 
hij onderging. Met een nuchtere toon beschrijft hij hoe hij behandelingen heeft 
ervaren en wat hij goed en slecht vond gaan gedurende die behandelingen.  
Opvallend is ook dat hij gedurende de behandelingen voor darmkanker een 
hartaanval krijgt waarvan een specialist zegt: ‘“Een protocol zal worden 
opgemaakt. Wellicht heeft e.e.a. te maken met het proces van chemopillen en wat 
zich binnen het lichaam afspeelt, het kan één van de bijwerkingen zijn. Neemt niet 
weg dat deze attaque ook een half jaar later had kunnen plaats vinden of wellicht 
tijdens de operatie van de darmtumor.”’ 

http://www.peterknijnenburg.nl/


Citaten: 
Pag.9-10 : ‘Goedgemutst meld ik me maandagmiddag bij de dokter. Onze huisarts 
is een huisarts zoals iedereen die graag zou willen hebben. (…) 
En dan komt het: "Ik zal even kijken. Je weet hoe het werkt?"  
Nee, dat wist ik niet want ik ga niet dagelijks naakt voor een ander gebukt staan.  
"Bovenbroek uit, onderbroek uit. Handen op de tafel, benen iets uit elkaar en 
bukken. De schoenen mag je aanhouden." 
(…) "Ik zal je ook nog visiteren", hoor ik hem zeggen. 
Dat doet zeer want het gebeurt immers niet dagelijks dat een vinger het rectum 
beroert. Ik geef tegendruk en hoop dat er niets gebeurt. Het voelt niet prettig maar 
het is zo voorbij.(…) Als er maar niets komt denk ik, maar ik ben meteen helder als 
mijn huisarts zegt: "Ik voel wel iets maar weet het niet helemaal zeker." 
Het zal toch niet waar zijn! Ik kwam voor een gesprongen adertje.” 
 
Pag. 11: ‘Een internist is een medisch specialist die vooral volwassenen 
behandelt.’ 
 
Pag. 15 ‘ Voor jou worden de afspraken gemaakt. Dat gaat allemaal erg snel, of het 
je uitkomt, is niet aan de orde. Je bent op dat moment cliënt.’ 

Pag.49: ‘ Ik heb geen idee wat er boven m’n hoofd hangt of hoe e.e.a. verloopt. De 
ademhaling stokt af en toe omdat alles nieuw is voor me. Dat verandert wel als je 
hier  vijfentwintig keer ligt, denk ik bij mezelf.’ 
 
Pag.114: ‘Stomahumor (…)’ 
 
Recensie/Extra: zie http://www.stomanieuws.nl/extern-nieuws/1643-mijn-
stoma-en-ik%E2%80%8E  

‘ (…) . In 2012 wordt er bij hem kanker geconstateerd. Wat gebeurt er met je als je 
te horen krijgt ‘levenslang een stoma’, schrik je? Is het minder heftig omdat je te 
horen krijgt dat je een tumor hebt: goedaardig of kwaadaardig en wanneer hebben 
we het dan over ‘kanker’? Wat doet het met je of wat doet het niet met je? Ziet de 
wereld er in eens anders uit dan voor de mededeling dat je iets hebt? Hoe gaat de 
buitenwereld, je vrouw, kinderen, familie, vrienden en bekenden om met het 
gegeven, dat jij het hebt. (…)  ‘In zijn boek komt zijn positieve inslag dubbel en 
dwars naar boven’. (…)  ‘Het klinkt alsof de auteur een gezellig rondreisje of iets 
dergelijks gaat maken. Natuurlijk is dit grote onzin maar het maakt de situatie 
gelijk luchtig en bespreekbaar’.’ 

http://www.peterknijnenburg.nl/160381338  
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