
Wietske Vrijland, Lidy van Driel-Rooks, Annemarie van der Spek, Peter-Paul Coene:

‘Darmkanker : Het boek voor patiënt, familie en professional’ Bohn, Stafleu van

Loghum Houten, 2011. ISBN 9789031381791 (Darmkanker/ AG/1) Zie ook:

http://www.bsl.nl/

Soort boek/ Ziekte/ Stijl: Een echt voorlichtingsboek over darmkanker, gemaakt

door hulpverleners die vonden dat er geen goed informatief volledig boek bestond.

Het is geschreven voor een breed publiek. Het bestaat uit 248 pagina’s waarin

uitgebreid ingegaan wordt op allerlei zaken waarmee iemand te maken kan krijgen

wanneer bij hem/haar darmkanker wordt geconstateerd: s onderzoeken,

behandelingen, operaties, hulpmiddelen, contacten met hulpverleners etc.. Naast alle

informatie staan illustratieve kleurenfoto’s en vele citaten van patiënten op de groen

gekleurde pagina’s. Met een inleiding van Hugo Borst, blauwe zogenaamde

‘verdiepingskaders’ en achterin een lijst met adressen en websites.

Over de schrijvers: De auteurs, allen hulpverleners, chirurgen en

verpleegkundigen van twee verschillende Rotterdamse ziekenhuizen, namen zelf het

initiatief tot het schrijven van dit boek. Zij vonden dat er voor patiënten weinig

volledig, betrouwbare en laagdrempelige informatie beschikbaar is over darmkanker.

Wietske Vrijland is chirurg in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam.

Lidy van Driel-Rooks is Nurse-Practitioner in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.

Annemarie van der Spek is Nurse-Practitioner in het St Fransiscus Gasthuis.

Peter-Paul Coene is gastro-intestinaal chirurg in het Maasstad Ziekenhuis.

Korte bespreking: De makers hebben voor dit boek niet alleen informatie

verzameld, maar ook gesprekken gevoerd met patiënten en hun familieleden die

bereid waren hun ervaringen te delen. Ze hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te

zijn. Ze hebben daarom ook de vele verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij

de zorg rondom darmkanker zelf aan het woord gelaten over hun rol in het bestrijden

van deze ziekte.

Het maakt dat in dit boek vele aspecten toegelicht worden waarmee mensen die

darmkanker krijgen of hun omgeving te maken krijgen. Medische en verpleegkundige

zaken worden uitgelegd, toegelicht en vaak ook geïllustreerd met foto’s van een

behandeling of hulpmiddel.

Daarnaast wordt ook ingegaan op emoties die op kunnen spelen in diverse

situaties. Bijvoorbeeld bij het ondergaan van een behandeling of het aanleggen van

een stoma, palliatieve zorg, het opgenomen zijn in een ziekenhuis of het omgaan met

en invloed van de ziekte op zowel het leven van door de patiënt als zijn omgeving.

De schrijvers hebben steeds nagedacht over diverse vragen die iemand heeft als

hij/zij te horen krijgt dat hij/zij deze ziekte heeft en geven daarop antwoorden. Hoe is

dikke darmkanker ontstaan, hoe en door wie wordt het behandeld,wat zijn de

bijwerkingen van de behandeling? Hoe groot is de kans op genezing, moet ik me

voorbereiden,wat betekent dit voor mijn gezin? Het is een overzicht geworden van

de ziekte darmkanker, de onderzoeken die moeten gebeuren en de mogelijke



behandelingen en consequenties van darmkanker.

Wat viel op: Dat het boek heldere en duidelijke uiteenzettingen geeft met

illustratieve foto’s en bij elk item een citaat of kort verhaal van een

ervaringsdeskundige heeft.

Citaten: Pag. 42: ‘Iedereen met klachten die mogelijk door darmkanker veroorzaakt

worden, krijgt te maken met een aantal artsen. Hij begint bij de huisarts en komt

vervolgens in het ziekenhuis in contact met verschillende specialisten en

verpleegkundigen. In dit hoofdstuk staat een overzicht van deze zorgverleners.’

Pag.85: ‘vroeger werd een patiënt voor een darmoperatie minstens tweeweken

opgenomen en lag voor het grootste gedeelte van de tijd in bed met standaard

pijnstilling. (…) Het bleek veel beter te zijn niet te lang te wachten, vandaar dat het

versneld herstel programma is ontwikkeld.’

Pag. 124: ‘Mijn stoma ben ik dan wel weer kwijt,maar mijn darmfunctie is nog niet

optimaal. Ik moet vrij snel achter elkaar naar de wc.’

Pag. 176: ‘Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. Goede

voorlichting over de werking, de verzorging en de psychische gevolgen van een stoma

neemt veel zorgen weg bij de patiënt.’

Pag. 146: ‘Ik kon niets kouds uit de ijskast pakken of drinken, ik pakte dingen met

een handdoek. Ik kon ook niet op blote voeten op iets kouds staan. Vanaf de derde

kuur had ik geen smaak meer, tot aan het einde van de kuur. Mijn man kookte voor

me, maar ik had geen trek.’

Recensies/Extra: Zie ook: http://www.bsl.nl/shop/het-dikke-darmkankerboek-

9789031381791.html


