Dokter, ik heb zo’n buikpijn.
Sinds een maand of drie had ik problemen met mijn stoelgang. Soms kon ik dagenlang niet
lekker poepen en met behulp van laxeermiddelen redde ik het steeds, dat ik geen verstopping
kreeg. Maar drie weken geleden lukte het helemaal niet meer. Meer dan een week was ik al
niet naar de wc geweest voor een grote boodschap en mijn buik begon al aardig pijn te doen
en op te zetten. Eten deed ik wel normaal, want ik heb een goede eetlust. Zo werd mijn buik
voller en voller.
Op een gegeven moment besloot ik om te kijken of ik er niets aan kon doen. Ik ging naar de
badkamer en legde een spiegel op de grond. Ik deed mijn rok uit en ook mijn panty's en
daarna volgde mijn slip. Omdat ik een T-shirt aan had, die bij het bukken bijna op de grond
hing, deed ik deze ook nog uit. Ik pakte mijn handcrème en smeerde een flinke klodder op
mijn wijs en middelvinger. Ik hurkte boven de spiegel en begon mijn kont in te smeren met de
crème en stak af en toe een vinger in mijn darm. Ik pakte een nieuwe klodder en wreef mijn
anus meer en meer in en zorgde dat steeds meer crème naar binnen ging. Ik stak mijn
middelvinger er nu zo diep mogelijk in en maakte mijn kringspier zo soepel mogelijk. Ik
haalde hem er weer uit en deed mijn wijs en middelvinger tegen elkaar. Ik trok met mijn
andere hand een bilspier zo veel mogelijk opzij, zodat mijn kontgaatje haast open stond. Ik
zag de donkere opening in de spiegel en duwde beide vingers naar binnen. Ik voelde niets,
helemaal niets. Ik had wel eens gehoord dat zeep een goed middeltje was en dus pakte ik een
stuk zeep van de wasbak en propte deze geheel naar binnen. Ik stak mijn middelvinger er
achteraan en duwde de zeep zo diep mogelijk naar boven. Daarna perste ik zo hard als ik kon
de zeep weer naar buiten en vlak voordat het eruit zou floepen, duwde ik het weer terug. Dit
herhaalde ik een keer of vier en toen liet ik het stuk zeep naar buiten komen. Op zich was dit
wel een geil gezicht wat ik in de spiegel kon waarnemen en de enige reactie, die de zeep
veroorzaakte was een natte kut. Ik wachtte nog even of mijn darmen zouden reageren, maar
dat gebeurde niet en ik ging op de wc zitten en vingerde mezelf klaar. Ik ging me wassen en
kleedde mezelf weer aan.
De volgende dag had ik nog niet lekker gescheten. Het zat me behoorlijk dwars en dus ging ik
weer naar de badkamer. Ik had uit de keuken een oude slagroomspuit meegenomen en ik deed
de wasbak vol met warm water. Ik pakte een blok zeep en ging in het water mijn handen
wassen, zodat de zeep oploste in het water. Toen het troebel genoeg was, vulde ik de
slagroomspuit met het zeepwater en deed ik mijn kleren uit. Ik smeerde mijn werkloze
poeperd in met handcrème en ging op de rand van het bad zitten met mijn kont boven het bad.
Ik pakte de slagroomspuit en trok mijn billen zo ver mogelijk uit elkaar. Voorzichtig zocht ik
met de tuit de opening van mijn reet en eenmaal daar aangekomen, stak in hem naar binnen en
met mijn andere hand perste ik al het zeepwater in mijn endeldarm. Snel trok ik de spuit eruit
en kneep mijn kont zo hard mogelijk dicht. Opnieuw vulde ik de spuit en ook deze lading
spoot ik in mijn kont. Ik moest steeds harder knijpen om niets te verliezen en na de derde
lading zeepwater hield ik het niet meer. In trok de spuit uit mijn aars en draaide mijn kont snel
boven de wc. Ik voelde hoe er water uit mijn dichtgeknepen kont sijpelde en toen mijn darm
nog verder verkrampte, besloot ik er kracht achter te zetten. Zo hard mogelijk perste ik mijn
darm leeg en het water spoot zo hard in de wc, dat mijn kut en billen kleddernat werden.
Behalve enkele scheten en zeepsop kwam er niets naar buiten. Ik wachtte nog even en daarna
ben ik maar onder de douche gegaan. Nadat ik mij afgedroogd had, liep ik naar mijn
slaapkamer en pakte een vibrator uit mijn nachtkastje. Ik smeerde hem in met glijmiddel en
stak hem in mijn getergde kont. Mijn middelvinger verdween in mijn spleet en ik vingerde
mezelf zuchtend en kreunend naar een hoogtepunt.
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Toen ik twee dagen later berekende dat het tien dagen geleden was, dat ik een normale drol
gedraaid had, besloot ik dat er professionele hulp aan te pas moest komen. Mijn buik was
helemaal opgezet en bij elke beweging voelde ik pijn en ik belde mijn huisarts. Tot mijn grote
opluchting kon ik er nog diezelfde middag om twee uur terecht.
Toen ik in wachtkamer zat was er nog een patiënt voor me en vijf minuten later kon ik naar
binnen. Op het bureau van de dokter lag zijn agenda en ik zag dat ik de laatste patiënt was van
zijn spreekuur en dat hij pas om vier uur weer aan de slag moest op het zuigelingenbureau.
Hij kon dus alle tijd voor mij nemen en hij hoorde geduldig mijn probleem aan. Zijn assistente
maakte op mijn kaart enkele aantekeningen en glimlachte vriendelijk tegen mij. De dokter zei,
dat ik wel enkele dagen eerder had mogen komen, want tien dagen was wel erg lang. Maar hij
dacht dat hij wel een oplossing had en zei tegen zijn assistente om in de behandelkamer de
noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Toen zij enige tijd later terug kwam, bracht de
dokter mij naar de behandelkamer en vroeg mij om alle kleren uit te trekken en op de rug op
het behandelbed, die wel een brancard leek, te gaan liggen met de benen in de beugels, die
achteraan op de hoeken waren geplaatst. Toen ik klaar was, kwam hij terug met zijn assistente.
Ik deed want hij van mij vroeg en ging ontspannen op het bed liggen. Ik was blij dat de
ellende gauw voorbij zou zijn en was vol vertrouwen over de afloop. Ik hoorde wat
geroezemoes in de kamer naast mij en telkens liep er een kraan.
Even daarna verscheen de dokter en ging tussen mijn benen staan. Ik lag volkomen onbeschut
voor hem open en hij kon alle edele delen zien, waar ik mij overigens niet voor hoefde te
schamen. Ik denk dat het beter is dat ik je onderlichaam en benen fixeer, want het moet niet
mogelijk zijn dat je tijdens de behandeling ongewilde en ongecontroleerde bewegingen maakt.
Ik zei dat dat geen bezwaar was en over de beugels, waar mijn benen in lagen werd een
beugel geplaatst, zodat ik volkomen onbeweeglijk in de beugels geklemd lag. Vanaf het
hoofdeinde werd een stang naar beneden gedraaid, totdat het de huid van mijn buik raakte.
Daarna werd er door het scharnierpunt een pen gestoken, zodat de stang niet meer op en neer
kon. Aan de zijkanten werden twee metalen schotten omhoog getrokken en eveneens
gefixeerd. Het enige wat ik nu nog kon bewegen was mijn bovenlijf. Ondertussen was de
assistente binnengekomen en pakte van een instrumententafel een speculum. Ik merkte op dat
ze eigenlijk alleen een wit verpleegstersuniform droeg en badslippers en dat ze prachtig blond
haar had. Ze verwarmde het instrument onder de warme kraan, zodat het niet zo ijzig koud
zou aanvoelen als het mijn lichaam binnendrong. De dokter draaide zich half naar haar toe en
ze gaf hem het metalen apparaat. Mijn kut was nat genoeg om hem zonder glijmiddel toe te
laten en de dokter deed mijn lipjes voorzichtig uit elkaar en drukte het instrument in mijn kut.
Even persen, zei hij en toen ik dat deed, duwde hij het ding helemaal naar binnen. Een
controle voor de zekerheid, zei hij, want ik wil ervan overtuigd zijn dat daar geen oorzaak van
het probleem zit. Via de handgreep ging de eendenbek verder open en de dokter boog
voorover om zo diep mogelijk in mijn kut te kunnen kijken, tot aan de baarmoeder toe. Daar
is niets bijzonders aan de hand, zei hij geruststellend.
Nu gaan we naar het probleemgebied. Hij liet het instrument op zijn plaats en pakte een tube
glijmiddel. Hij deed een flinke klodder op de vingertoppen van zijn handschoenen en drong
brutaal in mijn anus. Hij smeerde zoveel mogelijk naar binnen en haalde toen voorzichtig het
speculum uit mijn spleet. Ondertussen was de assistente bij het hoofdeinde komen staan en
zacht informeerde ze mij of het pijnlijk was. Ik antwoordde dat dat niet het geval was en dat
ik alle vertrouwen ik de bekwaamheid van de dokter had. Toch is het misschien beter om je
handen ook vast te zetten, zei ze, want als het straks toch gevoeliger wordt, moeten we niet
hebben dat je je aan je handen ergens aan vastgrijpt en verkeerde bewegingen gaat maken. Ik
keek haar ietwat verwonderd aan, maar aangezien ze heel vertrouwelijk naar me keek, nam
mijn ongerustheid af en ik strekte mijn armen naar boven. Aan de muur zaten ook enkele
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grepen en gewillig stak ik mijn polsen erdoor en de assistente klemde de soort handboeien er
strak omheen. De dokter stak nu de eendenbek in mijn kont en beval weer te gaan persen. Ik
deed dat zo hard ik kon, maar in mijn nauwe reet kostte het aanzienlijk meer moeite om het
apparaat geheel erin te duwen. Het deed ook een beetje pijn, maar centimeter voor centimeter
schoof het hele ding naar binnen. Zo, zei de dokter, dat was dat. Even ontspannen, want ik ga
kijken. Hij sperde de eendenbek zo ver mogelijk open en ging zo staan dat hij diep in mijn
darmen keek. Als ik mij niet vergis,zie ik het begin van je keutel al zitten, zei hij. Het is hard
en ik zal dat er eerst uithalen met mijn vinger, tenminste als dat lukken wil en ik er voldoende
met mijn vingers achter kan komen. Hij trok heel voorzichtig de eendenbek uit mijn aars en
toen de assistente het had aangepakt, duwde hij twee vingers in mijn kont. Blijkbaar was deze
zo opgerekt door de eendenbek, dat ik er niets van voelde. Hij duwde zo ver tot het echt niet
verder kon en ik voelde dat hij zijn vinger kromde om zo achter de stront te komen. Blijkbaar
lukte dat, want hij trok zijn vingers terug en had een hard stuk drol in zijn handen. Hij liet me
de buit zien en hij zei, nu kan de rest er misschien gemakkelijker langs. De assistente had een
bakje gepakt en daar werd het stukje stront ingelegd. Weer werd de eendenbek in mijn
poeperd gedrukt en toen de dokter keek, zei hij, dat hij nog niet klaar was, want hij zag nog
meer harde stront. Misschien kan de assistente meer bereiken, want die heeft dunnere vingers
en kan wellicht dieper doordringen, zei hij. Maar o, wat een schrik.
De assistente knoopte haar uniform los en schopte haar slippers in de hoek. Ze had geen BH
om en geen slip aan! Wat ging er nu gebeuren. Volkomen naakt ging ze op de plaats van de
dokter staan. Ja, zei deze, bij zo’n behandeling nemen we zelf graag deel. Wij genieten ervan
en jij raakt van je probleem verlost. Ik begon te trillen. Ik was heel wat gewend, maar om
tijdens een behandeling aan sex te doen, bracht me geheel van mijn stuk. Ik was volkomen
vastgebonden en overgeleverd aan die twee. De assistente sprak geruststellende woorden
tegen mij en legde uit wat de bedoeling was. Ik zou een diepe klysma krijgen en dat wond de
dokter en haar altijd zo op, dat zij gingen liggen neuken. De dokter deed zijn jas uit en ik zag
dat hij daaronder alleen een broek, sokken en schoenen aan had. Deze waren snel uit en hij zei,
dat de behandeling verder kon gaan. Ik was wat rustiger geworden en legde mij enigszins bij
de situatie neer. Ik kon ook weinig anders in deze positie en uiteindelijk werd het geen
martelpartij of werd ik slachtoffer van een pijnlijke afstraffing. Het was meer een combinatie
van het nuttige met het aangename en misschien viel er voor mij ook nog wat te genieten. In
ieder geval had de dokter beloofd dat aan het eind mijn buikpijn verdwenen zou zijn. Ik
besloot gelaten de behandeling te ondergaan en was al niet eens nerveus meer.
De assistente begon haar hele hand in te smeren met glijmiddel. Die perverse meid deed niet
eens handschoenen aan. Zo voel ik beter wat ik doe, legde ze uit. Ze duwde drie vingers in
mijn kont en na enig oprekken, ging ze steeds dieper. Ze had inderdaad slankere vingers dan
de arts en even later stak ze ook haar pink naar binnen. Toen mijn anus gewend was aan haar
gewroet, deed ze haar duim er ook bij in en liet nog een royale portie glijmiddel door mijn
reet lopen. Telkens als er een straaltje bij mijn aars aangekomen was, duwde ze haar hand iets
dieper naar binnen. Zo kwam steeds meer smeersel in mijn darm en het zou niet lang meer
duren of het dikste van haar hand verdween in mijn lichaam. Ik ontspande zoveel ik kon en de
arts zei, dat ik nu beter kon gaan persen. Ik deed dit uit volle kracht en daar gleden de
knokkels naar binnen. Haar hele hand tot aan de pols zat in mijn reet. Ik huiverde van
opwinding, want ik moet toegeven dat het me wat begon te doen. Langzaam bewoog ze haar
hand heen en weer en beroerde met haar andere hand mijn klit. Nog niet, zei de dokter,
daarvoor is het nog te vroeg. Probeer wat van die harde troep naar buiten te halen. Ik voelde
haar vingers bewegen in mijn darm. Waarschijnlijk wurmelde ze deze achter de keutel en
even later trok ze voorzichtig haar hand terug. Een hand vol stront, zei ze triomfantelijk en
deponeerde het in het bakje bij de eerste drol. Heel langzaam porde ze haar vuist weer naar
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binnen en ik zag dat ze ervan genoot. Opnieuw haalde ze een vuistvol poep naar buiten. Nu
weer even kijken, zei de dokter. Maar dit keer was er geen eendenbek meer nodig. De
assistente stak beide wijsvingers in mijn anus en trok het gat wagenwijd open. Zo te zien
kunnen we naar de volgende stap, zei de dokter. De geile sloerie van een assistente wreef de
stront, die nog aan de handen zat over haar tieten. Wat was dat een vreselijk geile teef. De
dokter had intussen een soepele slang van circa 1 meter in zijn handen en liet deze aan mij
zien. Kijk, deze gaat geheel naar binnen en voorin zit een pil. Deze duw ik er dan uit met een
knopje achteraan de slang en dan zit de pil zo diep mogelijk in je darm. Daarna krijg je met
een klisteerspuit een mengsel van melk, met daarin een poeder opgelost. Als dit de pil bereikt
gaat het reageren met elkaar en dan na ongeveer een halve minuut komt de hele verstopping
naar buiten. Hiervoor lig je eigenlijk gefixeerd, want je moet goed stil liggen, anders gaat het
pijn doen en het moet nauwkeurig in de juiste positie worden gebracht. Ik knikte dat ik het
begrepen had en dat het goed was om verder te gaan.
Van de eerste 15 centimeter van de slang voelde ik niets, maar daarna voelde ik elke
centimeter. Gut, want ging dat ding diep. Mijn kut reageerde er trouwens ook op, want deze
werd steeds natter. De assistente vulde ondertussen een klisteerspuit met de melk en voor
zover ik kon zien ging er een halve liter in. Haar handen had ze gewassen, maar haar tieten
waren nog poepiebruin. Zo, zei de dokter, ik druk nu op de knop en dan zit het medicijn op
zijn plek. Ik had het gevoel dat de slang bijna achter in mijn mond zat. Dat was natuurlijk niet
zo, maar het zat ongelooflijk diep. Zo, nu trek ik de kern uit de slang, zodat een holle buis
ontstaat, waardoor het andere medicijn naar binnen gespoten kan worden, zei de dokter. Even
later was dat gebeurt en de assistente reikte hem de volle spuit aan en ging een tweede vullen.
De dokter schoof de tuit van de spuit in de holle slang en draaide met een schroef de zaak aan
elkaar, zodat het niet los kon schieten. Hij perste de zuiger naar voren en pompte zo alle
vloeistof in mijn lijf. Mijn buik werd nog opgezetter en het borrelde binnenin alsof er kokend
water in zat. Hij schroefde de spuit los en gaf hem terug aan de assistente. Een tweede werd
aangesloten en mijn buik bobbelde nu gewoon. Daarna volgde een derde lading en ik dacht
dat mijn buik open zou knappen. Anderhalve liter melk was naar binnen gewerkt! Zo, zei de
dokter, nu kan de leegloop beginnen. Stukje voor stukje trok de dokter de slang terug. Hij
haalde het omhoog en ik zag dat op de laatste 5 centimeter na de witte slang veranderd was in
een bruine. Er zat dus een hoop in.
De dokter ging achter de brancard op de grond liggen. Het zou even duren, voordat het geheel
werkte en die tijd ging de assistente benutten om de pik van de dokter omhoog te krijgen. Dat
was overigens geen zware klus, want de dokter was behoorlijk opgewonden geraakt van het
hele gebeuren. De assistente trouwens ook, want onder het pijpen zat ze met twee vingers in
haar kut te wroeten. De poep, die aan haar tieten zat, besmeurde nu ook het lichaam van de
dokter, maar dat scheen hem niet te deren. Na enige tijd stond de assistente op en pakte het
glijmiddel. Ze stopte de mond van de tube in haar kont en kneep in de tube. Daarna legde ze
hem weg en vingerde ze haar reet. Hij was nu genoeg gesmeerd om de dokter daar te
ontvangen. Ze ging wijdbeens boven hem staan en liet zich zakken. De dokter richtte zijn lul
op haar kont en soepeltjes gleed hij in haar darm. Ze hadden hun positie zo gekozen dat de
assistente met haar gezicht voor mijn reet zat. Wat was die geile teef van plan. Ze reed op de
dokter zijn pik en begon te hijgen. Ze wreef over mijn kittelaar en stak het puntje van haar
tong in mijn aars. Diep in mijn buik leek het alsof er een explosie plaats vond. Mijn darmen
begonnen te krampen en het zou niet lang meer duren of de hele rotzooi zou naar buiten
komen. Ik probeerde het zaakje zo lang mogelijk op te houden, want dan zou het beter werken,
had de dokter gezegd. Maar nu was er geen houden meer aan. Ik perste uit volle kracht en de
eerste stukken stront vlogen naar buiten. De assistente had zich iets achterovergebogen en de
poep kwam op haar borsten terecht. Snel wreef ze het uit en pakte een zachter stuk in haar
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hand. Ze ging half om half staan en de pik van de dokter gleed uit haar kont. Ze smeerde zijn
lul in met de stront en bovenop de eikel legde ze een stukje poep. Snel liet ze zich weer met
haar reet over de pik zakken en naaide zo mijn stront in haar eigen endeldarm! Ze bleef een
beetje voorover zitten onder mijn reet en toen ik weer een lading stront naar buiten perste, die
al aanmerkelijk dunner was, kwam het op haar blonde haar en gedeeltelijk op haar rug terecht.
Toen kwam er een lading medicinale melk naar buiten en dat kwam ook op haar hoofd terecht.
Ze dreef nu werkelijk en even later kwam er bijzonder dunne ontlasting uit mijn reet gespoten.
Ze was weer achterover gaan zitten en kreeg alles over haar welgevormde buste. De dokter
smeerde de poep op haar rug over haar hele achterkant uit en zelf smeerde ze haar hele
voorkant in. Ze genoot en bleef ondertussen mijn klit bewerken. Opnieuw loosde ik een
lading spuitpoep en de dokter en zijn perverse assistente zaten werkelijk onder de stront.
Mijn blaas ging zich ook roeren en de assistente liet zich in de mond zeiken. Ze was werkelijk
een sloerie. Mijn kont bedaarde enigszins en de assistente ging mijn kut likken. Weer kwam
er wat uit mijn poeperd en haar kin zat er nu ook onder. Ze werd er alleen maar geiler van.
Mijn klit werd bijzonder hard en nu mijn darm aardig leeg begon te raken, zou het niet lang
meer duren voor ik klaar kwam. De dokter masseerde nu haar hele lijf met de bruine smurrie
en de assistente stak een duim in mijn kut en wreef met twee vingers over mijn kittelaar. Ze
wachtte tot er opnieuw stront uit mijn kont kwam, maar aangezien dit niet veel meer was, zou
dit wel zo’n beetje het laatste zijn. Er volgden nog enkele scheten en toen duwde ze haar tong
in mijn poeperd en begon met lange halen door mijn bilnaad te gaan. Toen ik naar beneden
keek, zag ik dat zelfs haar tanden bruin waren geworden. Ze bleef aan mijn kont likken en
ging steeds sneller met haar duim in en uit mijn kut. Ik voelde mijn lichaam spannen en toen
ze nog even over mijn klit wreef, kwam ik kreunend klaar. Zelf was ze ook niet ver van een
climax verwijdert, want ze hijgde steeds zwaarder. De dokter bleef haar lijf masseren en
neukte haar hol met volle energie. Ze likte weer aan mijn poeperd en toen voelde ze hoe de
dokter zijn zaad in haar darmen spoot. Dronken van geiligheid drukte ze haar gezicht in mijn
kruis en gillend beleefde ze haar hoogtepunt. Even hadden we tijd nodig om bij te komen. In
ieder geval was mijn buikpijn verdwenen en het zou wel even duren voor mijn darm zich
opnieuw gevuld had. De assistente stond op en de dokter ook en zijn pik was helemaal bruin.
Snel nam de assistente deze in haar mond en pijpte het laatste zaad eruit. Toen werd ik
losgemaakt. Bedankt, zei de dokter. Je kunt je hiernaast douchen en wij gaan ons ook even
wassen. Daarna kom je nog even bij mij langs. Maar ik was degene die het meest dankbaar
was. Een fantastisch orgasme gehad en mijn probleem opgelost. Nadat ik schoon was, ging ik
weer naar de spreekkamer. Ga maar even op de bank liggen met opgetrokken knieën, zei de
dokter. Je aars wordt nogal rauw van deze behandeling en daarom zal ik er even een
verzachtende zalf opsmeren. Inderdaad hielp dat gelijk. Je kunt de rest meenemen en
tweemaal per dag insmeren. Verder heb ik nog tabletten, die voorkomen dat je weer zo’n
verstopping krijgt. Maar als je de behandeling prettig vond, mag je ze ook laten staan. Ik nam
mezelf voor dat ik de pillen wel zou slikken, maar soms zou ik ze wel een weekje laten staan,
want het was een behandeling om nooit te vergeten.
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