
nomen geweest, en hij presenteert zich 
nog slechts hoogst zelden op de EHBO. 

Zelf is Kees volstrekt niet tevreden. 
Voor de hulpverleners is het echter van 
spoedeisende geneeskunde langzamer
hand gewoon en zelfs bevredigend werk 
geworden. Als nieuw doel onderhandelen 
we nu al tijden over een oefenprogramma 
om iets aan zijn moeheid te doen. 

Het is met Kees allemaal het tegendeel 
van spoed: van dokter en verpleegkundige 
wordt geen heroïek gevraagd, maar een af
gewogen plan en een zeer lange adem. 

Dankbetuiging 
Met dank aan Kees, die dit verhaal las, 
suggesties voor verbetering deed en 
toestemming gaf voor publicat ie. 

KLINISCHE LES 
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In de Meimaand van dat jaar werd ik op een Zondag 
ontboden bij een bejaarde ongehuwde boer die met zijn 
eveneens ongehuwde zuster samenwoonde . Ik kende de 
mensen niet en het bleek dat het voor het eerst was dat in 
dit gezin een dokter werd geroepen. Ze hadden er nog 
nooit een nodig gehad . De 76-jarige man zat half gekleed 
op een stoel onder de schouw en toonde mij een geweldig 
gezwollen scrotum dat tot onder de knieën reikte . Aan de 
onderkant er van was een handgroot huiddefect, de penis 
was onzichtbaar, maar men kon aan de kleur van de 
geïrriteerde huid ongeveer zien waar de urine vandaan 
kwam. Op mijn vraag hoelang deze aandoening al bestond, 
kon hij niet , op een paar jaar na, nauwkeurig aangeven 
wanneer hij voor het eerst iets bizonders had opgemerkt. 
Het was stilletjes aan van zelf gekomen en had hem 
daarom nooit verontrust. Hij had altijd gedacht dat het ook 
wel weer vanzelf weg zou gaan . Toen ik hem vroeg 
waarom hij dan vandaag ineens de hulp van de dokter 
nodig had geoordeeld kreeg ik ten antwoord dat het hem 
die dag niet meer gelukt was zijn broek aan te krijgen en 
dat hij dus voor het eerst van zijn leven die dag niet naar 

de kerk had kunnen gaan . En dus was eerst toen tot hem 
doorgedrongen dat hij een kwaal had die het hem onmogelijk 
maakte het leven van iedereen te leiden . Bij onderzoek bleek 
de zwelling een geweldig grote hydrocele te zijn . Een 
voorzicht ig gegeven suggestie hier mee naar het ziekenhuis te 
gaan werd resoluut afgewezen. Er werd een emmer gehaald 
en een troicart werd ingebracht . Er kwam 1 5 liter helder vocht 
tevoorschijn tot grote verbazing en opluchting van de patiënt 
die daarna voor het eerst sinds vele jaren zijn penis weer terug 
zag en vrij normaal kon urineren . Er bleef een zowat 
manshoofd groot scrotum over dat in een geïmproviseerd 
suspensoir werd ingepakt. De broek kon weer aan en de kerk 
werd weer bezocht. Het decubitus-ulcus vergde nog jaren lang 
nabehandeling en ging nooit meer weg . Op geregelde tijden 
werd weer eens gepuncteerd en in 1 941 overleed de patiënt 
aan ouderdomsverschijnselen . Ik heb maar zelden een patiënt 
gehad die mij iedere keer opnieuw zo zijn dank betuigde voor 
de in zijn ogen voortreffelijke behandeling. 
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