
Paul Jansen: ‘De dokter die zijn dikke darm verloor.’ Uitgeverij CombiCare 
B.V./Stoma Stichting Nederland, Gouda 1994. http://www.combicare.nl (Arts als 
patient/ Stoma/ Collitus Ulcerosa/1) 
 
Over de schrijver: Paul Jansen is een gepromoveerd specialist. Hij is getrouwd en 
heeft in 1992 2 zoons Tim en Maarten. 
 
Soort ziekte/boek/stijl: Ervaringsverhaal van een arts over collitis Ulcerosa, met 
een zieke linker dikke darm, de aanleg van een stoma, en complicaties die zich 
kunnen voordoen. Het boek is dik bedrukt, compact en precies geschreven, met 
dagboekachtige aanhef (pag. 58: ‘Het is donderdag 25 oktober’, pag. 30: ‘De volgende 
ochtend’, pag. 96: ‘Het jaar 1992 breekt aan’ etc). Met tekeningen en 2 foto’s. Paul 
registreert nauwkeurig hoe zijn ziekte verloopt. 
 
Korte beschrijving: Paul Jansen vermoedde al in 1978 dat hij collitis Ulcerosa had. 
In de jaren daarna had hij er af en toe last van totdat hij in september 1990 op 
vakantie in Spanje te heftig ziek wordt en er wat aan moet gaan doen. Hij beschrijft 
hoe hij in Spanje ziek werd en hulp zoekt, op 27 september naar Nederland teruggaat 
en meteen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Half oktober is zijn ziekte zo 
verslechterd dat er een spoedoperatie wordt uitgevoerd waarbij de complete dikke 
darm wordt verwijderd en een ileostoma aangelegd. Hij beschrijft zijn gang door de 
gezondheidszorg, complicatiebehandelingen afwegingen die hij maakt om te kiezen 
voor bepaalde behandelingen en soorten stoma en hoe hij zich bemoeit met medische 
beslissingen. Uiteindelijk krijgt hij een ileo –anale anastomose. (pag. 110) 
 
Wat viel op: De behandelingen die hij in Spanje ondergaat, de lange weg die moet 
worden afgelegd voordat er een evenwicht wordt bereikt. De vele complicaties ( o.a. 
suikerziekte, hernia). Beschrijving van eerste seksualiteit. 
 
Citaten: pag. 31: ‘E ven later komt de arts assistent me vertellen dat de Losec 

inderdaad voor mij bestemd is. Ik ga nog even met hem in discussie over de noodzaak 
ervan, maar laat hem al gauw zijn gang gaan. Ik moet me ook niet zoveel met het 
beleid bemoeien. Nadat hij de injectie via het infuussysteem heeft gegeven, laat hij 
het infuus met hydrocortison weer lopen. Op dat moment voel ik een heftige 
brandende pijn in mijn linkeronderarm….. De kalium veroorzaakt het branderige 
gevoel en er is dus helemaal geen verband met Losec. 
pag. 66: ‘O p seksueel gebied was het in het begin zowel voor Marlous als voor mij 
wennen. We vrijden voorzichtig en met de gezichten van elkaar af. Mijn gedachten 
gleden steeds weg naar de mogelijkheid dat het stomazak los zou schieten. En dat is 
dan ook één keer gebeurd. Het heeft wel geholpen want we kregen de slappe lach en 
sindsdien is het vrijen spontaner geworden.’ 
 
Recensie: http://www.stomaatje.nl/boeken.html :Het is een aangrijpend en 
autobiografisch verhaal van een arts die stoma patiënt werd. 


