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Een boek van 189 pagina’s dat hoofdzakelijk bestaat uit de briefwisseling tussen 
behandelaren en Moos Sassoon over de behandeling voor een kapotte knie waar 
medische missers werden gemaakt, die hem in een rolstoel deden belanden en maakten 
dat hij een hele gang door de gezondheidszorg ging en veel pijn bleef houden. 
Na een chronologisch overzicht van de brieven volgt een chronologisch overzicht van de 
operaties en behandelingen, waarna de briefwisseling het verhaal schrijven, met soms 
een korte toelichting van de schrijver.’ 
 
Cover: ‘In 2010 bracht RTV Noord-Holland in het nieuws dat dokter De Bruin van het 
Waterland Ziekenhuis te Purmerend schuldig is bevonden aan medisch nalatig 
handelen. Het is bekend dat hij minstens 125 slachtoffers heeft gemaakt. 
Ik, Moos Sassoon, ben één van de slachtoffers van deze arts. Ik had alle vertrouwen in de 
medische zorg. Het valt niet mee om een omschrijving te vinden voor wat mij is 
aangedaan. Het is hoogst misdadig te noemen. De meeste mensen beschouwen mijn 
geval als extreem, omdat ik na deze operaties nog 25 operaties heb moeten ondergaan. 
Nu, 26 jaar later, is mijn probleem erger dan ooit. Het was beter geweest om meteen 
mijn been kwijt te raken, dan zoals het nu gaat. Ik ben de beste jaren van mijn leven 
kwijt. Dit had nooit mogen gebeuren. Ik heb gelukkig al mijn brieven en verslagen van 
ziekenhuizen bewaard. Ik heb al mijn brieven in dit boek opgenomen.’ 
 
Pag.5: ‘Inmiddels wist dokter de Bruin niet meer hoe hij mij kon helpen en verwees hij  
mij naar dokter Vermes, toen werkzaam in het Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. 
De reactie van dokter Vermes is mij altijd bijgebleven. Hij zei: ‘Zo, moet ik nu weer zijn 
rotzooi opknappen?’ Hij heeft heel veel troep uit mijn knie gehaald. Ik heb wat van die 
draden en schroeven in een potje bewaard. Als bewijs dat de pijn niet tussen mijn oren 
zat, in tegenstelling tot wat sommige artsen later hebben beweerd.’ 
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