lorg dot je in Nijmegen nooit

aids of een gesfachrsziekte
aploopt. Theorolisch is alfes
primo geregeld, maar in de

Negen maanden
medisch geklungel

praktijk faat de mecJische
In opril1990 heb ik lues lsy~lis) opgclapcn. In mei kreeg ik de
eerste verschijnselen: een wondje en rode vlekken op lIlijn
penis. Met deze klochten ging ik noor mijn huisorts. Die zei
verslag van Jan.
dot het een infectie was en gaf mi j zolf. Op 31 mei ben ik met
de persoon von wie ik de infectie hod opgelopen opnicuw
noor de huisarfs geweest, omdot hij keelklochten kreeg. Nu
doellt de huisorts dot het lues was en nom een uitstrijkjc vit zijn keel. De controle was echler
onvolledig: hij nam geen uitstrijkje uit zijn penis en onus, evenmin nom hii bloed of. Dc uitslog
von htlt keel'uitstrijkje was negatief en hij kreeg een medi<:ijn om de keelpijn Ie verhel~n.
Hoe longer hoe meer begon ik last te krijgen von vermoeidheid. In juli kreeg ik eon roar gcvocl
in mijn onderbenen,wot ontaardde in jeuk, open wonden en vlekken. Mijn benen zwollen op.
In ouguslus leek er iets in miin hoofd te knappen en daorno had ik regelmotig een vreemd saarf
hoofdpijn. Oak moesl ik ont7eHend veel plossen. In oklober kwom ik haast hel(lmool onder de
pukkels te ziNen en heeg haoruitvol op mijn hoafd en lijf. Ik bracht veel tijd door in bed, wonl
ols ik een vur op wos werd ik weer moe. Ik mookte mij vreselijk bezorgd dol ik aids hod.

wereld je in de kou sman. Een

Rugseprik
Von mei lot eind novembnr hob ik met deze klochten ongeveer tien mool de huiSOrls bezocht.
Hij heeft me enige molen onderzochl, mijn bloed loten onderzoeken en foto's van mijn hoofd en
longen loten rnokoll. Alles was good volgens hem, maar ik ging mij steeds b!:morder voelen.
Op 6 november kwom hij op het lumineuze idee mij op lues te loten onderzoeken. Zools
gebruikelijk no een onderzoek moesl ik zijn proklijk bellen voor de uitslog. Door de telefoon
werd rnij verteld dot olles goed was. Ik zei dot dot niet waar kon zijn omdat ik mij steeds
beroerder ging voelen. Er werd een nieuwe afSprook gemookt voor 13 november. Op die dog
bleek dot niet aile uitslogen binnen waren toen ik gebeld hod en dot ik wei degelijk lues hod!
Inmiddels hod ik er 01 zeven moonden mee rond gelopen.
Ter behondeling werd ik verwezen noar de dermotologieofdeling van het Rodbovd Ziekenhuis
in Nijmegen. Door deeIde men mij op 1A november heel arrogant mee dot ik pas over een
moond lerecht kon; als het spoed had moesl de huisarts moor voor mij een ofspraok moken,
Aongezien ik dot had, belde ik mijn huisorts en kon -hoero- op 16 november kamen. Door
werd mij gevroogd op welke ziekten de huisorts mij had onderzocht. Dot kon ik echter niet
vertellen, omdol ik dot jargon niet mochtig ben. Ik werd dus op aile geslachtszieklen en op aids
onderzocht. Op 19 november kreeg ik op de afdeling neurologie een ruggeprik om te
anderzoeken of de bocterien inmiddels tot mijn hersp.nvocht·doorgedrongen waren. Von die
prik ben ik behoorlijk ziek geweest.
Wachtkamer
Op 3 de<:cmber kreeg ik Ie horen dot ik geen aids had maar lues. De lues-bocterien waren 01
101 mijn hersenen doorgedrongen. Ik zou op de neurologieofdeling worden opgenomen voor
een bchondeling.
Tussen 3 en 12 december heb ik, zo ziek als ik was, constant gebeld noor de ofdelingen
dermotologie en neurologie en noor mijn huisorts, maar lelkens werd gezegd dot er nog geen
ploots was. Op 11 december ben ik noor de GG & GD gegoon am mlj te beklagen dot ik
inmiddels 01 ocht moonden rondliep met lues, in mijn onwetendheid vermoedelijk andere
mensen hod oon9,~sloken en nog steeds niet was behondeld. De wochtkomer von de GG & GD
lag vol informotie over hoe je aids en geslachlszieklen kunl voorkomen. Dil slelde mij gerust. Ik
docht dot ik ei'1delijk goede hulp zou krijgen. Moor wat zou ik teleurgesteld worden. Ze
deelden mij mee dot ik bij hen bekend was omdol hel Radboud Ziekenhuis hod doorgegeven
dot ik lues had. Hel gesprek kwom er verdeI' op neer dol zij niels konden doen en dot ik zelf
moar rnoost zien van de lues of Ie komen. Een vreemde gong van zoken, oongezien de GG &
GD steeds bij sexadvertenties odverteert dot je bij hen lerechl kunt voor geslochtsziekten.
Op 12 december kwam eindelijk hel verlossende telefoontje van het Rodboud Ziekenhuis. Ik kon
worden opgenomen. AI mel 01 hod ik zo' n oelll moonden mel lues rondgdopen. Op 11 jonuari
1991 - negen moonden no het begin von mijn ziekte . werd ik ontslogen, hopelijk weer
gezond. Jan

