
1 

DE DOKTER EN ZIJN PATIËNTEN 
 © ed bruyninckx 

Vooraf: dit is een bundeling van sketches én quickies die zich allemaal afspelen 

in een dokterskabinet.  

De patiënten kunnen in vele gevallen zowel man als vrouw zijn; als de patiënt 

een specifiek geslacht moet hebben, wordt dit vermeld.  

De volgorde waarin de sketches gespeeld moeten worden, kan door de 

regisseur vrij bepaald worden. 

 &&&&& 

PERSONAGES: 

- Een dokter (man of vrouw)

- Een mannelijke patiënt

De dokter zit achter zijn schrijftafel. Naast zijn schrijftafel staat een onderzoekstafel. 

Dokter: (roept) De volgende 

Er komt een man binnen, gaat zitten en hij begint onmiddellijk met klagen. De dokter luistert 

aandachtig en noteert ijverig. 

Patiënt: Dokter ik ben wat op de sukkel, 

mijn gezicht is ene grote pukkel, 

mijn lijf staat vol met zweren, 

mijn maag kan 't eten niet meer verteren, 

mijne stoelgang is doorlopend plat 

'k heb ook het speen nog aan mijn gat. 

Mijn tong is altijd aangeslagen, 

'k voel de ganse dag mijn bloed maar jagen. 

Ik kan niet meer tegen 't leven, 

'k moet regelmatig overgeven. 
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dat ge geen haar meer ziet van 't vel. 

Voor ons Trees zing ik ook al ne lageren toon 

dat kan slecht aflopen want zij was het driemaal daags gewoon 

Dokter, ik word nen ouwe pere 

ik kan amper nog met schokskes urineren. 

Ziezo, ik deed alles uit de doeken, 

wilt u mij eens grondig onderzoeken? " 

Dokter: (zegt terzijde naar het publiek): Ja watte, dat wordt niet simpel, een 

rijmende dichter. Ik zal maar proberen om in zijn taal te spreken. 

(tot patiënt): 

Tja, man, dat is hier nog gene flauwe kul, 

we zullen moeten beginnen vanaf nul komma nul. 

Allee vooruit met 't onderzoek, 

ontdoe u eerst maar van uw broek.(patiënt doet broek uit, hij draagt een lange 

onderbroek) 

Leg hier uw kousen en uw bretellen (wijst op stoel) 

want ik ga u enige vragen stellen.(patiënt doet bretellen af, zijn schoenen eerst uit dan 

zijn kousen uit en vervolgens zijn schoenen terug aan) 

Telkens als ik stop 

antwoordt gij daarop. 

D'er valt niets te vrezen 

wie weet zijt ge straks genezen... 

Ontspan u, leg u hier maar neer,(wijst op onderzoekstafel) laat alles hangen, 

relax, ik begin met aan te vangen... " 

( Patiënt legt zich op de onderzoekstafel. De dokter blijft zitten en noteert de antwoorden van 

de patiënt) 

Dokter: Eet gij pikkels ?  

Patiënt: Nogal dikkels. 

 

Dokter:  Gaat gij al eens naar de Chinees?  

Patiënt: Alle weken met ons Trees. 

Dokter:  Gij eet dus veel pikante zaken ?  

Patiënt:  't Is dat ze mij zo smaken . 
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Dokter:  En frieten als ik vragen mag ?  

Patiënt:  Iedere overanderen dag . 

Dokter:  Rookt gij al eens een sigaret ?  

Patiënt:  Van 's morgens 'uit' tot 's avonds 'in' mijn bed " 

Dokter:  Hebt gij u veel met vrouwen afgegeven ?  

Patiënt:  Tja, vrouwen dat was mijn leven. 

Dokter: Ooit iets opgelopen ? 

 Patiënt:  Wel.. euh.. ik had er hopen . 

Dokter:  Hebt gij mijn vraag niet goed gesnopen ? 

 Patiënt:  Wel, euh... hij heeft gedropen . 

Dokter:  Wat gebruikt gij om uw dorst te lessen ? 

Patiënt:  Wijn, alle dagen een koppel flessen. 

Dokter: En bij het middageten ? 

Patiënt:  Een pils of tien, 'k heb dat nooit nagemeten. 

Dokter:  Wat beoefent gij als sport ?  

Patiënt:  Niks begot, daarvoor heb ik tijd te kort. 

Dokter:  Hoeveel uren ligt gij onder het deken ?  

Patiënt: Een uur of vier maar soms slaap ik in geen weken. 

Dokter: (klapt zijn schrijfblok dicht) Kleed u maar aan,het onderzoek is gedaan. 

Ik moet niet naast de zaak staan lallen, 

ge zijt geklasseerd bij de hopeloze gevallen." 

 

Patiënt: (rechtzittend op onderzoekstafel) Maar dokter, ik ben pas drieënveertig en 

een half... 

Dokter: Ja, man, ge kent het spreekwoord van het verdronken kalf. 

Had gij vroeger beter opgepast 

dan zat gij nu niet met de last. 

Nu is vlugger dan ooit geloofd 
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uw schoon bougieke uitgedoofd. 

Ga naar huis gelijk ne flinke vent 

en zet u rustig aan uw testament, 

het onderzoek is gratis vermits het toch te laat is.  

(Patiënt blijft even verdwaasd zitten en gaat dan  hoofdschuddend af) 
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Alle volgende (zeer) korte sketches spelen zich af bij dezelfde dokter; de sketches volgen zeer 

snel na mekaar, decorwissels zijn dus niet nodig. 

Afhankelijk van de sketch zitten de acteurs in de wachtzaal te wachten of er kan ook een gaan 

en komen van patiënten zijn. Aan de regisseur om dit naar eigen goeddunken in te vullen, 

afhankelijk van het aantal beschikbare acteurs.  

Zijn er weinig acteurs kunnen zij de verschillende patiënten spelen… een klein attribuut (bril, 

jas, hoed, snor, baard …) kan hen in een verschillend personages (patiënten) veranderen. 
 

Dokter: (zit aan zijn bureau en roept) De volgende! 

Patiënt: (komt binnen en geeft de dochter een hand) Dag eh … (denkt na) dag dokter. 

Dokter: (drukt patiënt de hand) Dag meneer Oublie, gaar u zitten 
(patiënt gaat zitten) 

En vertel eens wat er aan de hand is. 

Patiênt: Dokter ik zit met een groot probleem … 

Dokter: Problemen zijn er om opgelost te worden …vertel eens … 

Patiënt: Wel dokter, het zit zo, ik vergeet altijd alles. 

Dokter: (even nadenkend) Inderdaad meneer Oublie, dat is inderdaad een groot 

probleem. (neemt boekje en pen en schrijft) Dat is dan 29 Euro (geeft briefje aan patiënt) 

Patiënt: Maar dokter, u heeft me nog niet eens onderzocht… 

Dokter: Oei, het probleem is nog groter dan ik dacht… kom binnen drie dagen 

nog eens terug ! 
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Patiënt: (komt  binnen in het dokterskabinet en laat zich zuchtend op een stoel vallen) 

Dokter ik voel me zo verschrikkelijk ellendig. 

Dokter: (loopt op de patiënt toe en bekijkt hem één voor één inde ogen) Tja, ik zal u 

modderbaden voorschrijven ( gaat achter bureau zitten) 

Patiënt: (verbaasd) Modderbaden ???  gaan die helpen; 

Dokter: Neen, helemaal niet maar dan kunt u alvast aan de grond beginnen te 

wennen. 

& 
 

Patiënt: (hakkelt ) D.. D..da..dag d..d..do..k..t..eee.e..r. I..ikk..e k..k.ko..om.. 

Dokter: (onderbreekt) Ja, ja meneer Vandertalen, u komt voor de uitslag van uw 

onderzoek, en ik moet u zeggen dat …. 

Patiënt: Da  da..da et.. ni..go…goe is ..? 

Dokter: Inderdaad meneer Vandertalen, er is iets mis met uw prostaat en ik zal 

u moeten opereren .. 

Patiënt: P..p.pr…o..sst..sta..at w.wa is .d..da ? 

Dokter: Wel, meneer Vandertalen, dat is heel eenvoudig uit te leggen: u plast 

zoals u spreekt dan heeft u last van uw prostaat. 

 

& 
Patiënte: (vrouwelijk nogal corpulent) Dag dokter 

Dokter: Goeie middag mevrouw De Ligne, neemt u me niet kwalijk dat ik zo 

maar meteen met de deur in huis val. Volgens mij bent uw enkele kilootjes, om 
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niet te zeggen enkele kilo’s bijgekomen !... Heeft u zich aan het dieet gehouden 

zoals ik het u heb voorgeschreven ? 

Patiënte: Stipt en helemaal ! 

Dokter: En echt niets meer ? 

Patiënte: Niets meer dokter… behalve natuurlijk mijn gewone maaltijden !... 

 

& 
Patiënt: Dokter ik voel me niet echt ziek maar ik zit met een probleem: ik praat 

altijd tegen mezelf !... 

Dokter: Maar dat is helemaal niet erg! 

Patiënt: Maar het maakt me wel enorm ellendig! 

Dokter: Luister meneer, héél veel mensen praten tegen zichzelf en dat heeft 

helemaal niets te betekenen… 

Patiënt: Dat kan best zijn dat het niet zo veel uit maakt maar het is toch zo 

ontzettend vervelend… ik maak mezelf de hele tijd uit voor het rot van de 

straat … 

& 
 

Dokter: (heeft de patiënt juist onderzocht: in oren neus en keel gekeken... keel gevoeld;; op 

de borst geluisterd; hij gaat terug achter zijn bureau zitten) 

Ik kan de diagnose nog niet met zekerheid stellen maar ik geloof dat drank de 

oorzaak is. 

Patiënt: Als dat zo is dokter, wil ik nog wel eens terugkomen als u weer nuchter 

bent … 

& 
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Dokter: 'Mevrouw, u kunt uw echtgenoot vertellen ...'  

Patiënt: 'Ik ben niet getrouwd, dokter,' (onderbreekt de vrouw hem.)  

Dokter: 'Zeg dan maar tegen uw verloofde ...'  

Patiënt: 'Ik ben niet verloofd.'  

Dokter: 'Nou ja, uw vriend dan ...'  

Patiënt:  (geïrriteerd)  'Heb ik ook niet, eigenlijk wil ik niks met mannen te maken 

hebben.'  

Dokter: (zucht, opent de deur van zijn spreekkamer en kijkt de wachtkamer in) Tja 

…hoogst merkwaardig 

Patiënt:  Dokter, kunt u nu zeggen wat er aan de hand is?'  

Dokter: 'Eigenlijk niet, mevrouw. Wat u overkomt, gebeurde ongeveer 

tweeduizend jaar geleden ook. Alleen toen kwam een engel het nieuws 

vertellen en ik wou nu even kijken of hij misschien in de wachtkamer zat.' 

 

& 
Patiënt: Neemt u me niet kwalijk dokter, maar eigenlijk kom ik voor mijn 

vrouw. 

Dokter: Heeft ze een bepaald voorschrift nodig ? 

Patiënt: Ik weet het niet dokter…Ziet u… het probleem is dat er geen beweging 

in haar mond is te krijgen.. ze kan geen woord meer uitbrengen ! 

Dokter: (even nadenkend) Heel waarschijnlijk een geval van kaakklem. 

Patiënt: Toch niks echt gevaarlijks hoop ik. 

Dokter: Neen, normaal gezien niet. 

Patiënt: Oeff.. dat is een pak van mijn hart ! 

Dokter: Voor alle zekerheid zal ik in de loop van de late namiddag eens langs 

komen … 

Patiënt: U zou me een enorm groot plezier doen dokter als u volgende week 

eens zou willen langskomen ! 
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& 
Dokter: Luister meneer Spitaals, als u nu stopt met roken kunt u beslist 70 jaar 

worden… 

Patiënt: Neemt u me niet kwalijk dokter, ik ben al 70 jaar ! 

Dokter: Meneer Spitaals, als u niet gerookt had zou u nu misschien al wel  80 

geweest zijn !  

& 
Dokter: Wat scheelt er Armand, problemen ? 

Armand: Pff, ik ben moe dokter, moe ! 

Dokter: Hoe komt het, hard moeten werken vandaag ? 

Armand: Ik heb vandaag gene klop gedaan, dokter …ik kon niet …zo moe !!! 

Dokter:: Dus ge waart vanmorgen al moe ? Dat is straf: moe zijn voor dat ge 

opstaat. 

Armand: Ja, ja,  lach er maar wat mee, ik heb verleden nacht ook geen oog 

dicht gedaan… 

Dokter:  Ohla zeker…( lacht) was Edithje in form  ? 

Armand: Ons Edith heeft er niets mee te maken, die heeft geslapen als een 

marmot. 

Dokter:  Maar allez, Armand, wat scheelde er dan ? 

Armand: D ‘er heeft een godganse nacht een kwinzel op het dak van de 

geburen gezeten… 

Dokter:  Een watte ??? 

Armand:  ( spelt) Een kwin-zel !!! 

Dokter: Wat is dat voor iets, een kwinzel ? 

Armand: Zeg dokter, denkt gij nu echt dat ik ’s nachts ga opstaan om te zien 

wat dat is, een kwinzel !..  
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Patiënt: Telkens ik ruzie heb met mijn vrouw wordt ze historisch. 

Dokter: Historisch? Bedoel je niet hysterisch?  

Patiënt: Nee, nee, dokter  …historisch. Ze herinnert zich dan alles wat ik ooit 

tegen haar gezegd heb… 

& 
Patiënt: Dokter.. het is verschrikkelijk … ik kan mijn vrouw niet meer zien staan 

… zeg me: wat moet ik doen ??? 

Dokter: Héél simpel … haar laten zitten ! 

 

& 
Man: Ja dokter, ik ben voor de derde keer weduwnaar geworden ! Daarom zoek 

ik een nieuwe huisdokter; 

 

Dokter: De derde keer .  tja … maar waarom zoekt ge dan een andere 

huisdokter, dat heeft toch niets met uw weduwschap te maken hoop ik? 

Man : Maar neen, het is nogal simpel: mijne vroegere huisdokter is ermee 

gestopt, hij wordt volgende maand 98. 

Dokter: Ach zo, ja …   maar vertel eens over uw vrouw, of beter gezegd uw 

vrouwen … waaraan zijn ze gestorven 

Man: Mijn eerste vrouw heeft giftige paddenstoelen gegeten en is gestorven. 

Dokter: Wat erg ! En uw tweede vrouw ? 

Man: Ja, het klinkt onwaarschijnlijk maar zij heeft ook giftige paddenstoelen 

gegeten en …ja,  ze was de pijp uit ! 

Dokter: Dat is inderdaad een heel apart toeval .. en euh .. uw derde vrouw ? 

Man: Die is van de trap gevallen !...  

Dokter: Gewoonweg gevallen ? 
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Man: Ja, … wel, om eerlijk te zijn …ik heb haar een beetje geholpen met het  

eraf  vallen … ze wou niet van mijn paddenstoelen eten ! 

 

& 
Patiënt: (knappe vrouw – opgewonden- ) Dokter, het is genoeg geweest … ik hou 

het niet meer uit bij mijn man… Ik ga weg van hem ! 

Dokter: (staat recht doet schort uit) Wacht even … ik ga met u mee ! 

 

& 
Dokter: (heeft patiënt onderzocht- t.t.z. aan de lever gevoeld- ) Ja meneer, die lever van 

u … Wat drinkt u ? 

Patiënt: Oh dat is me allemaal gelijk dokter, wat u in huis heeft en open staat is 

goed … 

Dokter: Meneer, ik waarschuw u… als u zo nog een jaar  doorgaat met zo 

ongezond te leven, bent u binnen twee maanden dood … 

Patiënt: Awel dokter, ik heb nu een beslissing genomen … ik drink niet meer … 

Dokter: Dat is een heel verstandige beslissing ! 

Patiënt: Hola, hola wacht efkes eh; ik was nog niet uitgesproken eh: ik zei dus ik 

drink niet meer … maar … ook niet minder eh ! 

 

& 
 

Dokter: Meneer u heeft een geslachtsziekte ? 

Patiënt: Een geslachtsziekte… maar enfin dokter… ik heb in heel mijn leven nog 

nooit geslacht ! ..  

& 
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Patiënt: Dokter, mijn vrouw en ik zijn samen hier naar toe gekomen maar ik 

kom eerst alleen bij u omdat ik wil dat u me grondig onderzoekt en me echt 

helemaal de waarheid vertelt…. 

Dokter:  ( onderzoekt de man) U heeft een uitstekende gezondheid, niets speciaals 

te melden?   

Patiënt: Wel, dokter, 'er is toch iets dat mij bezighoudt. Wanneer ik vrij met 

mijn vrouw, heb ik het de eerste keer altijd zo warm, en zweet ik als een paard. 

De tweede keer daarentegen heb ik het enorm koud en krijg ik zelfs kippenvel.'  

Dokter:  'Hm, hoogst eigenaardig; ik zal het eens opzoeken in de medische 

literatuur, laat ondertussen uw vrouw maar binnen. 

De man gaat langs de deur naar buiten en even later komt de vrouw de onderzoekkamer 

binnen De dokter onderzoekt haar grondig 

 Dokter:  'Alles OK, mevrouwtje, net als bij uw man. Maar hij vertelde mij dat 

hij het tijdens jullie eerste vrijpartij altijd bijzonder warm krijgt, en bij de tweede 

keer zeer koud...  

Patiënt = vrouw: De idioot, dat komt omdat het de eerste keer in juni is, en de 

tweede keer in december!.... 

 

& 
 

Dokter: En meneer Gastmans, heeft het purgeermiddel dat ik u heb 

voorgeschreven geholpen?  

Patiënt: Ja uitstekend dokter …Enfn … ’t is te zeggen… Toen ik de 

voorgeschreven dosis nam, deed het helemaal niets …Ik heb dan maar ineens 

het hele flesje leeggedronken… 

Dokter: Maar meneer Gastmans dan zult u wel ontzettend veel naar het toilet 

moeten geweest zijn  ? 

Patiënt: Och dat viel best mee .. twee  keer maar … 

Dokter: (verbaasd) Twee keer maar ? 
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Patiënt: Ja de eerste keer van ’s morgens half acht tot ‘s middags twee uur en 

de tweede keer van drie uur tot ’s avonds zeven uur … 

 

& 
Dokter: Zo meneer, rookt u ? 

Patiënt: Neen, dokter ! 

Dokter: Drinkt u meneer ? 

Patiënt: Geen druppel dokter ! 

Dokter: Rijdt u met de auto ? 

Patiënt: Ik rijd niet met de auto ! 

Dokter: (krabt zich in het haar) Tja meneer, u heeft een ernstige ziekte… 

Patiënt: (verwonderd) Pardon ??? 

Dokter: Meneer u heeft de belastingsontduikersziekte… 

 

& 
     

Patiënt: (rond de 70) Dokter …wel euh …ik zal maar met de deur in huis vallen 

Dokter: Ik luister. 

Patiënt: Vijfenveertig jaar geleden ben ik verkracht door vier soldaten .. 

Dokter: Maar mevrouw toch … vijfenveertig jaar geleden  en u komt me dat nu 

pas vertellen … 

Patiënt: (met zalige glimlach) Och dokter, ik vertel er toch nog zo graag eens over 

.. 

 

& 
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Dokter: Meneer, ik heb vanmorgen uw dossier van het ziekenhuis 

binnengekregen … 

Patiënt: Ja dokter en …??? 

Dokter: Alles wijst erop dat u lijdt aan een ernstige vorm van seksuele 

vermoeidheid ! 

Patiënt: En hoe heeft men dat in het ziekenhuis geconstateerd ? 

Dokter: Op de scan van uw onderlichaam is duidelijk te zien dat u wallen heeft 

onder uw ballen ! 

 

& 
Dokter: Ik heb geen goed nieuws voor u meneer Slapmeulders. 

Patiënt: Slecht .. wat is slecht ? Komaan vertel het me maar ! 

Dokter: Mneer Slapmeulders, u bent impotent, volledig impotent ! 

Patiënt: Pardon … impo watte ? 

Dokter: Im-po-tent – 

Patiënt: En wat is dat dan wel dokter ? 

Dokter: (denk even na ) Wel meneer Slapmeulders, ik zal het u zo uitleggen: 

impotent zijn dat is mikado spelen met gekookte spaghetti. 

 

& 
Patiënte: (blondje) Dokter u heeft me de morning – after pil voorgeschreven 

maar ik ben de bijsluiter kwijt. Wat stond er daar juist op ? 

Dokter: Neuken voor gebruik, juffrouw ! 

 

& 
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Patiënte: (knap vrouwtje komt al huilend binnen) Ik ben zo ongelukkig, zo ongelukkig 
(snikt luid) 

Dokter: (heel bezorgd) Kom, kom, kalm maar , ga zitten … Wat scheelt er ? 

Patiënte: Mijn seksleven …. Oooh … 

Dokter: Heeft u zo’n slechts seksleven  ??? 

Patiënte: Slecht ? Maar neen .. ’s morgens twee keer … ’s middags twee keer 

en ’s avonds minstens vier keer … (huilt weer verschrikkelijk) 

Dokter: Maar u heeft een seksueel leven om jaloers op te zijn … Maar waarom 

huilt u dan zo ? 

Patiënte: .. Ik weet niet meer waar ik woon !… (verder huilen en snikken ) 

 

& 
 

Patiënt: (vrouw) Dokter, het spijt me verschrikkelijk maar er is een 

verschrikkelijke missing gebeurd bij ons thuis … 

Dokter: Een missing … wat bedoelt u … 

Patiënt: Awel … met de medicijnen ! 

Dokter: Heeft u een te hoge dosis ingenomen ? 

Patiënt: Ik niet maar mijne man wel ! 

Dokter: Dus uw man heeft alle pillen tegen de diarree in één keer ingenomen en  

hij… 

Patiënt: (onderbreekt categoriek) Luister dokter mijne man heeft in plaats van de 

pillekes die u had voorgeschreven tegen zijn diarree al mijn pillekes tegen de 

zenuwen ingenomen … 

Dokter: Oei, dat ziet er niet zo goed  uit… Ik … 

Patiënt: Och dokter doe geen moeite, mijne man kakt nog altijd tegen honderd 

in ’t uur in zijn broek maar hij trekt het zich niet meer aan !...   
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& 

 

 

Dokter: (zit achter zijn bureau) De volgende alstublieft. 

  

Madame Korstjens: (spreekt plat dialect, heeft eigenlijk weinig respect voor de dokter, ze is 

duidelijk zwanger komt met veel zwier op) Ah 't Is aan mij. Ge ziet het he maat, (wijst 

naar bolle buik) 't is weeral in de sjacoche he. Ja ja meneer doktoor, d'er komt 

weeral een bleiter bij. 

  

Dokter: Ja maar Madam Korstjens, dat is toch niet mogelijk… 

  

  

Dokter: (hoofdschuddend) Ik begrijp het niet, ik begrijp het niet. Ik sta er 

verstomd van. 

  

Madame Korstjens: Maar allee, begrijpt ge da nu niet. Ik begrijp het zoveel 

te beter, ghoooooo … allee da 's nu toch wel iets ergs he, da ge nu zo iets moet 

overkomen he, is da nu niet erg? Hij begrijpt het niet, ik begrijp het zoveel te 

beter. Dan moet het maar is aan mijne Petrus vragen, dien zal het wel 

verstaan. 

  

Dokter: Ja Ik neem aan dat het uw schuld niet is, maar euh … 

  

Madame Korstjens: Dat is het zeker niet !  

Dokter: Maar ge was er toch bij zeker…. 

  

Madame Korstjens: Ik zal eens iets zeggen. Da 's zeker dat ik erbij was! Als 

er iets te krijgen is, ben ik er altijd bij. 

  

Dokter: Maar hoe kon dat gebeuren… (wijst naar haar buik)  zoiets? 

  

Madame Korstjens: Maar allee, hoe gebeurt er nu zoiets, weet ge dat niet? 

Dan moet ge da maar is aan mijne Petrus vragen zenne. Ze noemen hem niet 

voor niks  "Petrus de Stier”. Als ik u nu zeg he, als die in de wei moest staan 

met twintig koebeesten he, dan weet die nog met zijnen tijd geen blijf. Daar 

hebt geen gedacht van, daar hebte geen gedacht van he. Maar nu moet ik 

rechtuit zeggen t 'is ne ferme kaddee zenne. En 't schoonste van al, d 'er komt 
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daar gene sleet op. Ge moet dat maar eens meemaken zenne. 

  

Dokter: Daarmee is dat dan uw 12e. 

  

Madame Korstjens: Da 's juist ja, mijnen twaalfste. Gij bent al zo goed in het 

tellen als in rekeninkskes te maken. 

  

Dokter: Ja maar mijn rekening …  

Madame Korstjens: (onderbreekt) Ja ja manneke, da zijn nogal toeren he, want 

na mijnen  elfde begon ik het moe te worden. Da kunt ge nu toch wel 

begrijpen he als ge daar al zo'n elf zoetekes hebt rondlopen. Weet ge wat dat 

is? Da kunt ge niet geloven. 'k Zeg tegen mijne Petrus: Ik zeg luistert he maat, 

we gaan eens goed raisoneren he. Ja Flavie zegt hij, wat is er nu weer zegt hij. 

Want ge kunt ermee raisoneren zenne, da moet ik nu rechtuit zeggen. 'k Zeg 

manneke, ik ben het moe, 'k zeg nu gaat ge eens een klein beetje proberen van 

op te passen he, zeg ik tegen hem. 

  

Dokter: Dat is verstandig. En wat antwoordde hij daarop? 

  

Madame Korstjens: Flavieke meisje zei hij, ik zie u gere maar ik peins er 

nog niet aan, zegt hij. Ja maar het is een kolleirigen duvel zenne, want als hij 

begint … En daar zat ik weeral met de miserie. Ge moet dat maar eens 

meemaken zenne. Maar allee, 't is weeral zo he, d 'er is niks aan te doen he 

maat. 

  

Dokter: Ja, en ik heb u toch de pil voorgeschreven. 

  

Madame Korstjens: Maar manneke luistert eens hier, nu ga ik eens iets 

zeggen. Nu zitten wij aan tafel zo wat ruzie te maken over dat dingen, en daar 

ligt daar een gazet en ik zien daar een annonceke staan in die gazet. Hier een 

annonce, nu moet ge goed luisteren, kunt ge lezen? Wat staat er? 

  

Dokter: Ja ja, maar u gaat de wetenschap toch niet in twijfel trekken. 

  

Madame Korstjens: Ik trek niks in twijfel. 

  

Dokter: U gaat toch niet beweren dat de pil geen resultaat geeft.  

Madame Korstjens: Ja maar dat is het, ik heb die pil niet gevraagd voor 

resultaten te hebben. Ik heb verdomme de pil gevraagd om geen resultaten te 

hebben. Ik heb van meneer al elf resultaten, da 's toch al genoeg zeker. Nu 

hebt ge me toch geen erzatspillen in mijn pollekes gestopt zeker. 
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Dokter: Nee nee Madam, de pil moet resul…(stopt denkt na)… 't is te zeggen de 

pil moet géén resultaten geven. Volgt u de gebruiksaanwijzing wel goed? 

  

Madame Korstjens: Da ’s zeker… gelijk als dat ge gezegd hebt he. De 

gebruiksaanwijzing… want het staat op het doosje. 

  

Dokter: Ja ja inderdaad, dat is juist. 

  

Madame Korstjens: En nu moet ik erbij zeggen, nu heb ik noch chance want 

mijne vent mag ze graag. Ja ja, da 's nog een groot geluk. Als ik hem moest 

laten doen he; 's morgens twee , ’s middags twee en 's avonds drie… als ik 

hem moest laten doen he. Maar ik zeg tegen hem, 'k zeg: maat dat kan den 

bruine niet trekken he zeg ik. Ca ne peut pas tirer mon brun he,  zeg ik. 

  

Dokter: Ja madam Korstjens nu begrijp ik alles he. Die pil, die is toch niet 

voor uwe man, die is voor u. 

  

Madame Korstjens: Voor mij?? 

  

Dokter: Maar natuurlijk. 

  

Madame Korstjens: Kijk manneke, nu zal ik eens een woordeke zeggen he. 

Nu heb ik dat dikwijls gepeinsd he, da gij nen doktoor van keske schiet zijt he. 

Nu vraag ik mijn eigen af, wie doet er de stommiteiten? Hij of ikke? 

  

Dokter: Petrus,… uwe man natuurlijk. 

  

Madame Korstjens: Awel, hij doet de stommiteit en ik zou de pil moeten 

nemen???  (wijst naar dokter) Och god och here… meneer den doktoor…ziet 

hem daar staan. Awel gij  kwakzalver dat ge daar staat, nu ben ik het beu 

zenne,… want gij zijt echt een dokterke van keske schiet. En hier zijn uw 

pillekes zie manneke en vreet ze zelf op…(gooit doosje met pillen naar de dokter 

zijn hoofd) 
Saluut!!!! (Af) 

  

& 
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Dokter:  Meneer De Greef, ik moet zeggen dat de winter u blijkbaar geen goed 

doet. 

Patiënt: Wat bedoelt u dokter ? 

Dokter:  Wel, ik heb hier de uitslagen van de testen binnen … 

Patiënt: En …??? 

Dokter: Uit die testen blijkt dat u niet alleen winter-tenen heeft maar 

…bovendien ook sneeuw-ballen 

 

                                                        & 

 

 

Patiënt: ( komt op met handen in de zakken )Dokter , wat moet ik doen ??... Ik voel 

me klote … 

Dokter:  Heel simpel …doe uw handen uit uw broekzakken 

& 
 

Patiënt: Dokter, ik voel me de laatste tijd niet zo lekker; wilt u mij eens grondig 

onderzoeken ? 

Dokter: Daarvoor ben ik er toch, nietwaar. Laat me eens kijken (onderzoekt de 

patiënt ) Wel meneer Delbwoit, dat ziet er goed uit, eigenlijk mankeert u 

helemaal niets. Het enige waaraan uw lichaam behoefte heeft is frisse lucht en 

lichaamsbeweging. Wat doet u eigenlijk voor de kost ? 

Patiënt: Wel euh , ik ben facteur, dokter ! 

 

& 
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Patiënt: Dokter, ik denk dat ik een geslachtsziekte heb. 

Dokter: En waarom denkt u dat meneer Vossen 

Patiënt: Wel euh … 

Dokter: U heeft dus ongetwijfeld veel seksueel contact ? 

Patiënt: Ah ja, dat is zeker eh dokter … 

Dokter: Heeft u pijn aan uw geslachtsorgaan ? 

Patiënt: Belange niet, het is alleen maar … 

Dokter: Komaan meneer Vossen, wat is er juist aan de hand ? 

Patiënt: Wel euh …mijne charel …ge weet wel eh …mijne flieter of hoe noemt 

ge zoiets… wel die  ziet helemaal blauw .. 

Dokter: Tiens, tiens, blauw zegt ge … laat me eens kijken (dokter met patiënt 

achter par-a-vent) Zo zo … ( wat later) ja kleed u maar terug aan .. 

Patiënt: ( terug van achter de paravent) En, is het een erge ziekte dokter ? 

Dokter: D’er is helemaal niets ergs aan de hand meneer Vossen, u heeft last van 

spataders van het veel staan ! 

& 
 

Dokter: En meneer, wat kan ik voor u doen ? 

Patiënt: Meneer den dokter, ik moet van mijn vrouw naar u komen omdat ik 

van katoenen sokken houd. 

Dokter: Daar is toch niets mis mee, meneer ! Ik hou zelf ook van katoenen 

sokken ! 

Patiënt: Maar dat is geweldig dokter ! En hoe heeft u ze het liefst ? Met mosterd 

of met olie en azijn ???... 

& 
 

 

Patiënt: Dokter, ik weet het zeker… ja, ik ga me vóór de trein gooien! 
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Dokter: Maar meneer Van Dingenen, ik heb u al zo dikwijls gezegd dat u een 

positieve draai moet geven aan uw leven … 

Patiënt: Wel dokter, laat het me dan anders zeggen: …Ik ga mijn leven op de 

rails zetten … 

& 
 

 

Dokter: Dag meneer Poulet …En …bent u al op vakantie geweest zoals ik u 

had aangeraden? 

Patiënt: Ja dokter, ik heb gedaan wat u me gezegd heeft en ik ben drie weken 

met vakantie gegaan. 

Dokter: En hoe voelt u zich nu ? 

Patiënt: Ik voel me kiplekker . 

Dokter: Prima ! Dan is uw probleem ook opgelost, neem ik aan.  

Patiënt: Toch niet dokter, ik zit nog met een probleem ! 

Dokter: Hoezo meneer Poulet… en wat is uw probleem dan wel ? 

Patiënt: Nu ik me kiplekker voel, vraag ik me af wanneer ik eieren zal kunnen 

leggen. 

 

& 
 

Dokter: Dag mevrouw, wat kan ik voor u doen ? 

Patiënt: Wel, ik kom eigenlijk voor mijn man, dokter. 

Dokter: En wat scheelt er met uw man ? 

Patiënt: Hij denkt dat hij onzichtbaar is…. 

Dokter: Zo…dan zult u hem toch een keer mee naar hier moeten brengen eh. 

Patiënt: Maar dokter, hij zit hier naast mij ! 
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& 
 

Dokter: Zo meneer, laat ons beginnen met de testen. Teken hier eens een 

boom… 

Patiënt: Hoezo dokter ? Moet gij misschien ook plassen ? 

 

& 
 

Man en vrouw komen samen binnen 

Dokter: Dag mevrouw, dag meneer, waarmee kan ik u helpen ? 

Vrouw: Het is voor mijn man dokter. Hij vertelt de laatste tijd de meest 

onmogelijke dingen. 

Dokter: Klopt dat meneer ? 

Meneer: Ik vertel alleen wat ik met mijn eigen ogen vaststel. 

Dokter: Geef eens een voorbeeld. 

Meneer: Als ik ’s nachts ga plassen en ik doe de deur open, springt het licht 

vanzelf aan… 

Vrouw: (springt recht) Verdomme Gerard, dat zijt gij dus die elke nacht in onze 

ijskast plast ! 

 

& 
Patiënt: Dokter soms denk ik dat ik een sla ben … 

Dokter: Ahha en u kropt dan alles op of … 

Patiënt: En dan weer denk ik dat ik een w.c.-pot ben en ik zie geen reet 

Dokter: Geen probleem; …u heeft alleen maar dringend een nieuwe bril nodig ! 

& 
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(Patiënt komt al roepend en in paniek binnen) 

Patiënt: Dokter…dokter 

Dokter: Rustig, rustig meneer de Boeuf. Er is niets aan de hand…je weet wat ik 

u gezegd heb: “ U bent géén braadworst “ Ik herhaal: “ U bent géén braadworst” 

Patiënt: Maar dokter, ik kwam daarjuist een hond tegen en … 

Dokter: En je weet dat je geen braadworst bent ! 

Patiënt: Ja dokter, ja ik weet dat ik geen braadworst ben maar die hond weet dat 

niet ! 

 

& 
 

Patiënt: Dokter, mijn psychiater heeft me verteld dat ik met al mijn psychische 

problemen nog maar drie weken te leven heb. Ik wil een second opinion. 

Dokter:  (bekijkt haar aandachtig) U bent nog lelijk ook ! 

 

& 
 

 

Patiënt: Dokter ik denk dat ik een moderne staan lamp ben… 

Dokter: Zo zo … eens kijken (bekijkt patiënt langs alle kanten) Zet u eens in die 

hoek daar … ja en nu hier, vlak bij mijn bureau ….ja en nu daar bij het raam … 

Patiënt: Helpt dit om van mijn waanidee af te raken, dokter ? 

Dokter: Helemaal niet, neen neen … 

Patiënt: Waarom moet ik dan op die verschillende plaatsen gaan staan? 

Dokter: Ik wil weten waar ik je het best kan plaatsen om optimaal veel licht te 

hebben … 
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& 
 

Dokter: Zo meneer Dieudonnez, om een beter inzicht te krijgen in uw 

problemen zou ik u willen vragen om dus maar vanaf het begin te beginnen 

vertellen. 

Patiënt: Wel dokter, in den beginne schiep ik hemel en aarde … 

& 
 

Dokter: Wat is uw probleem, mevrouw? 

Patiënt: Ik heb geen probleem dokter, maar er is iets met mijn zestienjarige 

dochter hier. Ze is de laatste tijd steeds misselijk, moet overgeven en ze verdikt . 

De dokter onderzoekt de dochter zorgvuldig .  

Dokter: Mevrouw, ik weet niet hoe ik het u moet zeggen, maar uw dochter is 

zwanger. En ik denk al zo ongeveer een kleine drie maanden.  

Patiënt: Wat ? …dat kan niet. Mijn dochter is zelfs nog nooit in de buurt van 

een man geweest. Is het niet, schat ? 

De dochter knikt bevestigend.  

Dochter: En ik heb zelfs nog nooit een man gekust,"  

De dokter strijkt bedenkelijk over zijn gezicht en gaat naar het raam. Daar gekomen kijkt hij 

aandachtig naar buiten. Er valt een langdurige stilte. De moeder weet niet goed wat er 

gebeurt en wacht af. Na een tweetal minuten vraagt ze uiteindelijk:. 

Patiënt: Dokter, is er iets daarbuiten, dat u zo blijft staren?   

Dokter: Ja, mevrouw de laatste keer dat dit -bij mijn weten- gebeurde, schoot er 

een ster langs de hemel en kwamen er drie wijze koningen uit het oosten. Dat 

schouwspel wil ik absoluut niet missen." 

 

& 
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(Patiënt komt binnen met een touw waaraan een leeg bierblikje is vastgemaakt.) 

Dokter: Psychiater:  Dag meneer Van Dyck, hoe maakt u het ? Haha, ik zie dat 

u Bobbie heeft meegebracht. 

Patiënt: Neem me niet kwalijk dokter, maar u kunt toch duidelijk zien dat dit 

Bobbie niet is eh… Dat is gewoon een bierblik ! 

Dokter: Goed zo meneer Van Dyck, u maakt duidelijk flinke vorderingen. Ik zal 

alles in uw dossier noteren. Dan zie ik u terug binnen veertien dagen ! 

Patiënt: (gaat af  - bij het afgaan draait hij zich om naar het bierblikje) 

Die hebben we dik bij zijn pietje gehad eh Bobbie ! 

& 

 

Dokter: De volgende 

Er komt een vrouw = Frieda binnen. 

Frieda: Ah dag dokter; Ja ik mankeer eigenlijk niets hoor maar ik dacht: “ Ik 

loop toch nog maar eens bij dokter Armand binnen” 

Dokter: Geen probleem Frieda, ga zitten ( Frieda gaat zitten) 

Frieda:  Zeg dokter, allez ik bedoel …Armand ik heb daar vandaag al een hele 

dag aan liggen denken …Hoe lang is dat nu al dat uw vrouwke overleden is ? 

 Dokter: (denkt na) … Dat moet zo’n … (denkt na) …Ja dat moet zo’n goeie drie 

jaar geleden zijn. Ja, ja, want dat was op de kop af één jaar nadat uwe Firmin 

zijn kaars heeft uitgeblazen. 

Frieda: Nu dat ge het zegt, dat klopt. Goed  toch dat wij zo’n goeie vrienden 

gebleven zijn zijn eh Armand … 

Dokter:  Ja Frieda, ik mag mijn twee pollen kussen dat gij af en toe al die 

huishoudelijke klusjes voor mij wilt opknappen  maar … ge weet dat ge ook 

altijd op mijn hulp kunt rekenen eh en dat een onderzoek altijd gratis is eh. 

Frieda ( neemt over de tafel de hand van Armand, verliefde blik ) Ik weet het Armand, ik 

weet en daarom  …(wacht even ) … en daarom zou ik u willen vragen wat ge er 

zou van zeggen als wij samen de liefde eens zouden bedrijven … 

Dokter:  (trekt geschrokken zijn hand terug) Maar Frieda toch, mijn Agneske zou 

zich omdraaien in haar graf ! … 
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Frieda (lachend) Awel, laat het ons dan twee keer doen dan ligt zij terug zoals zij 

moet liggen ! 

 

& 

 
Als het doek opgaat bevinden we ons in een dokters cabinet. Er komt iemand op – een dokter 

– hij gaat zitten achter zijn bureau. 

Dokter: Zo, ik ben benieuwd hoe mijn assistent het er van heeft afgebracht; zo 

voor de allereerste keer helemaal alleen consultaties mogen doen …ik weet nog 

hoe het in mijn tijd was…(neemt telefoon en belt ) …Ja Kurt, kom je even naar mijn 

bureau ? Ja … oke ! ( er wordt geklopt ) 

Binnen ! 

Kurt: Dag dokter ! 

Dokter: Dag Kurt, ga zitten. Wel, je hebt nu vanmorgen voor de allereerste keer 

helemaal alleen consultaties mogen doen, vertel eens…is alles goed verlopen ? 

Kurt: Ik denk het wel dokter. 

Dokter: Heb je veel patiënten gehad ? 

Kurt: Ja, heel veel ! 

Dokter: Prima… hoeveel juist ? 

Kurt: Drie ! 

Dokter: En dat noem jij ‘veel’ …ik hoop dat je later meer dan drie patiënten per 

dag krijgt hoor ! Maar bon en wat waren de klachten van de patiënten ? 

Kurt: Mijn eerste patiënte was madame Versnick. 

Dokter: Ja, madame Versnick die ken ik. Waarvoor kwam ze ? 

Kurt: Ze had barstende hoofdpijn. 

Dokter: En…wat heb je gedaan ?  

Kurt: Ik heb haar bloeddruk gemeten, haar hartslag gemeten en Dafalgan 

voorgeschreven. 

Dokter: Dat is uitstekend gedaan Kurt. Wie was de volgende ? 
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Kurt: Dat was meneer Amère. 

Dokter: Zo zo den oude Amère, had hij weer last van zijn aambeien ? 

Kurt: Aambeien, nog bijlange niet. Hij kloeg van maagzuur . 

Dokter: Maagzuur dat is raar … en wat heb je gedaan?  

Kurt: Ik heb zijn bloeddruk genomen,  in zijn keel gekeken en een doos Maalox 

voorgeschreven. 

Dokter: Prima gedaan Kurt. En wie was je derde patiënt ? 

Kurt: Ik ken haar niet dokter. Het was een bijzonder mooie vrouw moet ik 

zeggen maar ze was eigenlijk een beetje hysterisch… ja, ze deed zelfs een beetje 

raar …. 

Dokter: hysterisch …raar … dat is raar .. komaan, vertel wat is er gebeurd ? 

Kurt: Wel, zoals ik al zei, ze kwam hier hysterisch binnengestormd, kleeddde 

zich volledig uit, ging op de onderzoekstafel liggen en riep: “ Help mij dokter, 

alsjeblief help mij… het is al vijf maanden geleden dat ik nog een man heb 

gezien …” 

Dokter: Goeien appel …en wat hebt ge daarmee gedaan Kurt ? 

Kurt: Ik heb haar oogdruppels voorgeschreven en haar voor alle zekerheid ook 

doorverwezen naar de oogarts …. 

& 
Dokter: Dokter Appels:  

Patiënt:  meneer (of mevrouw) Van Vosseghem 

Decor: spreekkamer van de dokter.  Een bureau, twee stoelen en een flipover.  

Als het doek opgaat zit de dokter achter zijn bureau te schrijven. Er wordt geklopt. 

 

Dokter: Binnen! 

Patiënt: (komt binnen en loopt naar het bureau met uitgestoken hand) Dag dokter, bent u 

dokter Appels ? 

Dokter: (drukt patiënt de hand) Inderdaad meneer, ik heet Appels. En wie bent u 

als ik vragen mag ? 

Patiënt: Oh neemt u me niet kwalijk, ik ben Van Vosseghem (+voornaam). 
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Dokter: Wel meneer (mevrouw) Van Vosseghem, aangenaam! Wat kan ik voor 

u doen? 

Patiënt:  (gaat ongevraagd zitten) Dokter, ik zit met een probleem … alleen weet ik 

niet wat het probleem juist is … Een vriend van mij vertelde me dat u een 

nieuwe methode ontwikkeld hebt om zulke problemen op te lossen en daarom 

ben ik hier. 

Dokter: Op te lossen is misschien wat overdreven maar door de test die ik 

ontwikkelde, kan ik wel meer inzicht krijgen in de problematiek van de patiënt.  

Patiënt: Kan u die test van mij afnemen? 

Dokter: Als u bereid bent om te betalen … 

Patiënt: En hoeveel gaat mij dat kosten? 

Dokter: Aangezien u een nieuwe patiënt bent en aangezien u in feite zal 

fungeren als één van de proefpersonen om mijn nieuwe test nog verder te 

optimaliseren, reken ik u slechts het luttele bedrag van 500 Euro aan. 

Patiënt: Dat is niet goedkoop eh maar enfin als ik daarmee te weten kom met 

welk probleem dat ik juist zit… vooruit dan maar ! 

Dokter: Wel meneer (mevrouw) Van Vosseghem, de test is vrij simpel. Ik teken 

een figuur op de flipover; u bekijkt deze figuur aandachtig en vertelt me  dan 

wat u ziet. Begrijpt u? 

Patiënt:  Geen enkel probleem, begint u maar! 

Dokter: (staat recht, loopt naar de flipover en tekent met stift een rechthoek op het blad) 

Meneer (mevrouw) Van Vosseghem wat ziet u als u hier naar kijkt ? 

Patiënt:  (bekijkt de rechthoek aandachtig) Ik zie een raam en daar doorheen zie ik 

een kamer met een bed waarin een blote dame en een blote vent liggen te 

vrijen… 

Dokter:  (loopt naar bureau en maakt aantekeningen) Goed ! Volgende tekening. 
(Dokter loopt weer naar flipover, slaat blad om en tekent een grotere rechthoek) 

Wat ziet u hierop ? 

Patiënt:  Ik zie een groter raam en daar doorheen zie ik een grotere kamer met 

twee bedden waarop twee naakte koppels liggen te vrijen. 

Dokter:  (loopt al mompelend terug naar bureau, gaat zitten en schrijft) Mhmm, juist ja 

… we maken vorderingen … (staat recht en loop naar de flipover) Kijkt u goed 

meneer (mevrouw) Van Vosseghem en vertel me dan wat u ziet als u naar de 

tekening kijkt… (neemt stift, draait blad over en tekent een grote rechthoek die hij 
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helemaal zwart kleurt) Zo, ik luister ( loopt terug naar zijn bureau en gaat zitten, klaar om 

te schrijven) 

Patiënt:   Wel dokter Appels, ik zie een raam waar de rolluiken zijn neergelaten 

en daarachter zie ik een zaal met allemaal bedden, vol blote vrijende koppeltjes. 

Dokter: Meneer (mevrouw) Van Vosseghem, ik denk dat ik weet welk uw 

probleem is. 

Patiënt:  Ah ja, nu al … ik ben benieuwd. 

Dokter: Ik heb u drie tekeningen laten zien en op alle drie de tekeningen zag u 

alleen maar naakte en vrijende paartjes … (wacht even)…uw probleem is dat u 

(overdreven articulerend) sek-su-eel ge-ob-se-deerd ben !!! 

Patiënt:   (verontwaardigd recht staand) Dat is nog mooier dat ! En wie heeft er al 

die vieze tekeningskes  gemaakt .. gij of ik ? ( af) (dokter blijft verbaasd kijkend 

achter) 

 

 

                        &&& 


