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Soort ziekte: de precieze omschrijving van de ziekte wordt niet genoemd. Er 
wordt een stoma geplaatst vanwege onrustig weefsel in de darmen. 
 

Over de schrijver: Dick Springorum was/is? wetenschappelijk medewerker 
aan de universiteit van Nijmegen waar hij zich vooral bezighield met sociolinguistiek, 
taalgedrag en taalbeheersing. Dick Springorum deed veel wetenschappelijk 
onderzoek naar communicatie in het ziekenhuis. Toen hij zelf moest worden 
behandeld en opgenomen, schreef hij op grond van deze ervaringen 'Deze meneer 
wordt morgen geholpen'. Hij zette zijn onderzoek naar communicatie in het 
ziekenhuis als het ware vanuit de praktijk voort. Daardoor ontstond dit egodocument 
boek over ziekenhuiservaringen waarin taal en communicatie een belangrijke rol 
spelen. 
 

Soort boek: Egodocument dat vooral gaat over de gang van zaken rond 
vooronderzoeken tot aan een operatie waarbij een stoma zal worden aangelegd, hetzij 
voor altijd, hetzij om tijdelijk de dikke darm tot rust te laten komen . 
 

Stijl: Humoristisch boek geschreven vanuit het ik perspectief, met nadruk op 
hoe taal wordt gebruikt binnen communicatie. De ik-persoon start met vertellen bij 
de werkelijke opname in het ziekenhuis voor de operatie en gaat dan met flash backs 
terug naar de perioden met onderzoeken en uitslagen voorafgaand aan de opname. 
Woorden, gebruik van taal speelt bij communicatie een belangrijke rol. Dit boek gaat 
daar opin op een zeer aangename manier. 
 

Korte samenvatting: Dick Springorum vertelt over zijn gang door het 
ziekenhuis . De lezer zit meteen in het verhaal vanaf het moment dat hij van huis uit 
vertrekt voor een opname om geopereerd te worden aan de darmen en een stoma zal 
krijgen. In het voorwoord noemt hij het ziekenhuis een totale institutie, ‘waar de 
regie over je eigen leven je plotseling uit handen wordt genomen. Artsen en 
verpleegkundigen nemen die regie vriendelijk maar gedecideerd van je over, en het 
ziekenhuis hanteert regels die je leven plotseling tot in details blijken te bepalen: 
dagindeling, eten en drinken, lichamelijke verzorging en talloze begrijpelijke en 
onbegrijpelijke onderzoeken - en dat allemaal nadrukkelijk voor je eigen bestwil. Dat 
is paradoxaal. En die paradox leidt tot verwarring, tot ongeloof, tot verbazing en 
vervolgens tot vervreemding.’ Dick Springorum verwoordt hoe hij op die opnamedag 
diverse keren onderzocht wordt door steeds weer andere personen en hoe zij met 
hem communiceren. Hoe bijvoorbeeld dokters geen voornamen hebben en 
verpleegkundigen wel, hoe artsen en verpleegkundigen met patiënten spreken, wat 
voor opmerkingen artsen maken en hoe dat op hem overkomt. Hoe de communicatie 
tussen zijn vrouw en hem verandert in zo’n vreemde omgeving met weinig privacy 
waar je niet gewoon je alledaagse dingen doet. Hij verwoordt zijn ervaringen op een 
knappe, directe aansprekende manier gelardeerd met veel humor. 
 

Wat viel op: Een plezierig boek om te lezen. Indringend, oprecht, eerlijk. Ik heb 
genoten van dit boek. Van de ontleding van taalgebruik en de humoristische manier 
waarop pijnlijke onhandige communicatie beschreven werd. Het is goed geschreven 
en direct eerlijk en open en beschrijft herkenbare ervaringen. De manier van taal 



ontleden. Leuk en belangrijk. Zie ook citaten hieronder. 
Het telefoongesprek dat, hoewel verwacht, toch nog overrompelde omdat Dick druk 
bezig was met andere werkzaamheden, waarin een arts (Van den Broek uit het 
Radboud ziekenhuis) vertelt dat hij niet poliklinisch geholpen kan worden, en 
meteen doorvertelt dat hij een afspraak heeft gemaakt met de polikliniek heelkunde 
bij mevrouw van der Sas en daarna met de stomaverpleegkundige. En dat bij de 
operatie zenuwbanen geraakt kunnen worden ’en dan kunt u impotent raken…’. 
Een leuke mededeling via de telefoon. 
 

Enige citaten: 
‘Dat gezeur ook altijd over een naam, altijd die domme en volstrekt overbodige vraag. 
Zo, jij bent Angelique, mooie naam zeg, hoe kom je aan die mooie naam?? Doe 
gewoon je werk, zou ik zeggen, de naam dient hier alleen maar om straks de juiste 
uitslag aan de juiste persoon te koppelen, en LET DAAR OP, ja? Ik vraag toch ook 
niet hoe u aan die enorme oren bent gekomen?……Hoe heet hij eigenlijk? Heeft hij 
zich wel voorgesteld? Ik weet het niet meer. Een onbekende dokter. Dokter Nomen 
Nescio. Nomen doctoris nescio. Doctoris neomen nescio, dat lijkt mij nog echter 
Latijn. Zou hij wel doctor zijn? (pag. 35-36). 
Pag. 43: ‘Ho effe. Impotent raken. Krijg nou wat. Dát is niet de bedoeling, dat hoort 
helemaal niet bij m’n kwaal, daar mankeer ik niks. U kunt dan vaak nog wel een 
erectie krijgen, maar het ejaculaat wordt dan niet meer uitgestoten, dat komt dan via 
de plasbuis in de blaas en dat plast u dan gewoon uit. Mijn ejaculaat wordt niet meer 
uitgestoten? Wat krijgen we nou? Dat ga ik voortaan dus gewoon uitplassen? Mijn 
ejaculaat uitplassen? Dus volgende week woensdag om twee uur op de polikliniek 
heelkunde. Weet u waar die is? Ja, dat weet ik, aarzel ik. Dan moet u bij de 
hoofdingang rechtdoor en dan rechts en dan links. O, rechtdoor en dan rechts en dan 
links. Rechtdoor en dan rechts en dan links; rechtdoor en dan rechts en dan links 
schaatst het door m’n hoofd als ik de hoorn neerleg. Ik kán helemaal niet schaatsen. 
Rechtdoor, en dan rechts en dan links. En het ejaculaat gewoon uitplassen. Rechts, 
links, gewoon rechtdoor uitplassen. 
 

Andere recensies: Noord Nederlandse boekhandel: (www.internetboekhandel.nl ) 
Dick Springorum verwoordt zijn ervaringen op een knappe, direct aansprekende, 
vaak aangrijpende en van tijd tot tijd ook mild humoristische manier. Hij legt daarbij 
verrassende accenten op taalgebruik en communicatie, zoals verwacht mag worden 
van een docent aan een universitaire communicatieopleiding. 
‘Deze meneer wordt morgen geholpen’ zal door de herkenbaarheid veel mensen 
aanspreken – ook hen die (nog) geen ziekenhuiservaringen hebben. En het is 
verplichte lectuur voor artsen, verpleegkundigen en anderen die dagelijks met 
ziekenhuispatiënten omgaan, of daarvoor in opleiding zijn. 


