
 
Arie van Wijhe: ‘Dokter, luister nou!’ Indringend verhaal over de gevolgen van een 
foute diagnose. Saam uitgeverij 2013. ISBN 9789079679188 ( Medische Fouten/ 
Bewegingsapparaat/ Slijtage/Ziekenhuisopname/Ziekenhuisbacterie/ Systeemdwang/ 
Deskundigheid/Communicatie/ED) Zie ook: https://dokterluisternou.nl en 
http://www.saamuitgeverij.nl  

Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Arie van Wijhe beschrijft in dit boek van 192 pagina’s het waargebeurde verhaal van 
zijn alter ego Henk Decker, hoe hij na een rugoperatie met complicaties waarin een wig 
werd geplaatst alleen maar meer pijn kreeg en gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis 
niet werd gehoord en vaak net verkeerd verzorgd. Hij werd verdacht van een 
ziekenhuisbacterie die hij toch niet bleek te hebben, kreeg verkeerde medicijnen, 
moest lang wachten voordat een zuster naar hem toekwam. De communicatie met de 
mensen die hem behandelen en verzorgen verliep steeds stroever. Na thuiskomst, laat 
hij zich via een bevriende anesthesioloog doorverwijzen naar een specialist in een 
ziekenhuis in Utrecht. Deze maakt de ingreep weer ongedaan, Decker houdt 
pijnklachten waarvoor hij uiteindelijk bij de pijnpoli in behandeling blijft. Het maakt, 
dat hij dit boek schrijft, een klacht indient bij het ziekenhuis en juridische stappen 
overweegt. 
 
Covertekst: (…) ‘Dokter Luister Nou! is het persoonlijke verhaal van Henk Decker over 
hoe macht en machteloosheid, falen en lijden in een ziekenhuis hand in hand kunnen 
gaan. Henk Decker gaat als actieve zelfstandige man het ziekenhuis in voor een 
“standaard” operatie en komt er letterlijk als gebroken man weer uit, met alle 
dramatische gevolgen van dien.  
 
In Dokter Luister Nou! wordt schrijnend zichtbaar wat de gevolgen voor patiënten 
kunnen zijn van bezuinigingen, en het voorschrijven van het “in protocollen denken”. 
Met tot gevolg medische specialisten die tot verkeerde diagnoses komen en, daar waar 
andere oplossingen soms meer voor de hand liggen, onnodige operaties uitvoeren.  
Dat de kosten binnen de gezondheidszorg hierdoor nodeloos hoog oplopen en dit zelfs 
ten koste van de gezondheid van een patiënt kan gaan, is een paradox die de schrijver 
in dit boek, vanuit patiëntenperspectief, pijnlijk blootlegt. 
Zie ook: https://dokterluisternou.nl/about 

Over de schrijver: 
Arie van Wijhe (1948) is geboren en getogen in Loenen, en daar ook bekend als Arie 
Versluis. Hij werkte als manager en directeur binnen commerciële en niet-
commerciële (overheid- en maatschappelijke) organisaties. Zie: 
https://dokterluisternou.nl/de-auteur/ en 
http://www.bibliotheekavv.nl/inspiratie/schrijvers/arie-van-wijhe.html  
 
Citaten: 
Pag.27: ‘Het verbaast me dat er drie zusters aan te pas moeten komen om het aftappen 
van een paar druppels bloed tot stand te brengen.  Het protocol schrijft dat dus voor.’ 
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Pag.35: ‘Wigje? 
Een te klein wigje? 
Nog een te klein wigje? 
Complicatie? 
Lek in ruggenmerg? 
Plat blijven liggen. 
Waardoor? 
Hoezo?’ 
 
Pag.40: ‘Ik moet zo nodig plassen. Ik wacht lijdzaam, maar wordt steeds kwaaier. Pas 
na een half uur doemt er een zuster op. (…) Ik brom wat naar haar: ‘Dus een half uur 
lig ik hier te wachten. En dat heet dan een alarmknop!’ 
 
Pag.77: ‘Ze trof mij .volledig buiten bewustzijn aan’ 
 
Pag.92: ‘Ziek word ik van dat zustergedrag. De ene keer is het betuttelend, een 
volgende keer commanderend.’ 
 
Pag.99: ‘Albertson schetst geprikkeld, aanmatigend en bagatelliserend de situatie.’ 
 
Pag.143: ‘Weet je Iris. Die gezondheidszorg is één grote doofpotcultuur.’ 
  
Recensies/Extra: 
 https://www.youtube.com/watch?v=3C2wbVMmgp4     
 
https://dokterluisternou.nl/2014/03/06/zomaar-wat-citaten/  
https://www.youtube.com/watch?v=lM_HwLJroKc  
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