
Dietske van der Brugge (red): ‘Een bittere pil.’ Verhalen over DES. Stichting 

DES aktie en informatiecentrum. Utrecht 1997.   

 

Soort ziekte: Gevolgen van DES Diethylstilbestrol  

  

Soort boekje: Bundel van 19 verhalen over ervaringen met DES, van zowel  

dochters, moeders, vaders en een zoon. Met een toelichting van Dietske en achterin  

enige informatie over publicaties, DES centrum en een verklarende woordenlijst.  

  

Over de schrijfster(s): Over alle auteurs is weinig bekend. Zij hebben  

gereageerd op een oproep in het blad DES-nieuws. Dietske heeft voor het DES  

centrum in Utrecht ook brochures gemaakt samen met Marlies Koster over de  

psychosociale gevolgen van blootstelling aan DES.  

  

Korte samenvatting: Diverse bijdragen over de gevolgen van DES bij een  

dreigende miskraam gegeven in de 80er jaren van de vorige eeuw. En dochters die  

daarna vroeggeboorten en afwijkingen aan baarmoeder of kanker krijgen. Vaders die  

beschrijven hoe het is om dit bij een dochter te zien etc.  

  

Wat viel op: Dat een aantal keer is ingegaan op de schuldvraag, waarbij  

opmerkingen worden gemaakt over dat dat feitelijk onhandig is omdat alle partijen te  

goeder trouw handelden. Maar dat als iemand het nu niet erkend, nu effecten van  

DES bekend zijn, dat er dan wat aan de hand is. Dat het vaak langer heeft geduurd  

voordat duidelijk was dat iemand aan de gevolgen van DES leed.  

  

Citaten:  

Pag. 16: ’Artsen dachten lange tijd dat ze een spastische dikke darm had en  

schreven haar pijnklachten voor een groot deel daaraan toe. Maar in 1993 kwam  

uiteindelijk de aap uit de mouw!’  

 

Pag. 35: ‘Ik heb gemerkt dat Jacqueline ook gevoelens van verantwoordelijkheid had  

ten opzichte van mij. Toen ik een borstoperatie moest ondergaan, zei ze: “Dat komt  



door mij!’.  

Pag. 65: ‘Het verlies van Maike was niet nodig geweest. De DES geschiedenis had  

nooit zo’n verwoestende loop gekregen als er zorgvuldiger mee was omgesprongen.’  

  


