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‘Kijk, een hernia diafragmatica, hoe noem je dat ook wel?’ vraagt dr.
Verstraeten. ‘Breuk in het middenrif?’ stamel ik. ‘De risicofactoren
daarvoor?’ Ik staar naar de vrouw en zwijg. ‘Overgewicht!’ vult hij in en
haalt de slang weer naar buiten. Terwijl ‘mevrouw’ overeind komt en
nog een paar fluimen uitspuugt, kijkt hij haar aan: ‘Weet u wat ú moet
doen? 20 kilo afvallen!’

Drie jaar lang schreef Anne Hermans over haar ervaringen als
coassistent in de serie Dokter Hermans in NRC Handelsblad. Van haar
hand verscheen de op deze columns gebaseerde semiautobiografische
debuutroman De co-assistent, inmiddels bewerkt tot de gelijknamige
tv-serie op NET5. In Het wittejaseffect zijn voor het eerst de 63
originele columns gebundeld.

Hermans doorloopt haar coschappen tussen de zelfingenomen dr.
Verstraeten van de afdeling MDL en de botte dr. Scholten, ‘de
opperchirurg’. Met haar vlijmscherpe opmerkingen blaast Hermans de
saaie overdrachten en de urenlange poli’s – ‘Ik zal die lul eens zeggen
waar het op staat’ – leven in.

De geneeskunst krijgt vat op haar en dat laat de rest van haar leven niet geheel onbewogen: ze
blijft te lang hangen op de nieuwjaarsborrel, ofwel het ‘inlik-circus’, van de chirurgie en komt te
laat voor het etentje met haar vriendje Luc. Praten met vriendinnen lukt alleen nog maar over de
kern: het ziekenhuis.
Hermans is ook niet bang om te schrijven over haar eigen ervaringen als patiënt. In plaats van
naar de dokter te gaan, neemt ze het abces in haar lies zelf onder handen. ‘Zou het toch waar
zijn, vraag ik me plotseling af, dat dokters de slechtste patiënten zijn?’
Als je nog geen dokter wilde worden, wil je dat na het lezen van dit boek wel. Om in één ruk uit te
lezen. DvD

afdrukken  doorsturen

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier? Dan dient u eerst
in te loggen.

© 2009 Medisch
Contact



Naam*

Plaatsnaam

E-mailadres*

Uw reactie*

Geef uw reactie

Nog 4000 tekens over

Toelichting: uw naam (en woonplaats) worden bij plaatsing van uw reactie getoond. Uw e-mailadres wordt niet

getoond.

© 2009 Medisch
Contact


