De ervaring

Rectumstomp

De praktijk

Hooguit
als een tikje op de bips
Weinig brengt de 82-jarige Aad Dame uit balans. Hij leidde al een haast zorgeloos
leven, nu hij een colostoma heeft pakt hij die draad gewoon weer op. Een beetje
slijm dat soms via de overgebleven rectumstomp naar buiten komt? ‘Ach, het maandverbandje van mijn vrouw houdt mijn kleding ook goed schoon...’
Tekst Arnoud Kluiters • Fotografie Levien Willemse
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