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Jouw blog hier 

 

Twingly blog zoeken"Ongeneeslijk ziek, nou en?" 

AMSTERDAM -  Elke week kijken we mee in het leven van een 
interessante bewogen vrouw die midden in het leven staat. Deze 
week is dat de 50-jarige Sandra van Hek. Dat ze de vijftig zou halen, 
had ze twee jaar geleden niet gedacht. Toen kreeg ze te horen dat 
ze een ongeneeslijke vorm van longkanker heeft. Ze schreef het 
boek De Paarse Panda - Ongeneeselijk ziek, nou en? over geluk, 
liefde, levenslust, en optimisme. Dat laatste brokkelt laangzaam af 
door de teleurstellingen en het moeten verleggen van haar 
grenzen.  
  
Naam: Sandra van Hek-
Schatteleijn (50)  

Burgelijke staat: getrouwd  

Kinderen: bewust kinderloos  

Beroep: officemanager, maar nu 
een UVI-uitkering  

Typisch vrouw: zorgzaamheid  

---------------------------------------------
----------------------------------------  

Dag 1.....  

In maart 2009 heb ik een boek 
uitgebracht: ‘De Paarse Panda’, 
met als subtitel: ‘Ongeneeslijk 
ziek, nou en?’ Dat heb ik gedaan 
omdat ik vind dat doodgaan heel 
gewoon is. Het is de enige 
zekerheid die je krijgt bij je 
geboorte.  

Toen wij (mijn man en ik) die 
verpletterende diagnose kregen, 
vielen wij zowat van onze stoelen 
van verbazing, én van verdriet, 
want in één korte zin werd de 
toekomst die wij samen voor 
ogen hadden, weggeveegd. 
Inmiddels zijn wij bijna twee jaar 
verder en is er veel gebeurd.  

Ik hoefde niet meer te werken 
(ieder nadeel heeft zijn voordeel) 
want meerdere artsen en ook mijn werkgevers zeiden: “ga maar 'lekker 
genieten’ van de tijd die jullie nog samen hebben. “  

En dat doen wij dan ook zoveel mogelijk. Vlak na de diagnose kregen 
wij de indruk dat ik nog maar een half jaar te leven had, maar dat blijkt 
achteraf mee te vallen.  

Ik had in het begin geen klachten 
van de kanker zelf, maar wél van 
het medicijn (Tarceva) wat moet 
proberen om de kanker af te 
remmen en in mijn longen te 
houden. 

Alle bijwerkingen heb ik 22 
maanden voor lief genomen, tot 
vandaag. Nu besef ik: ik wil dit 
niet meer, ik stop ermee. 

Inmiddels ben ik namelijk wél zover dat ik waarschijnlijk nog maar een 
kort leven voor de boeg heb, en daar wil ik inderdaad zoveel mogelijk 
van genieten, maar dan zonder die hinderlijke bijwerkingen, zoals 
heftige diarree, haarpijn, extreem droge huid en jeuk.  

Ik neem hiermee bewust het risico dat de kanker zich sneller uitbreidt, 
maar ik vind mijn kwaliteit van leven nu belangrijker.  

------------------------------------------------------------------------------  

Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website Vrouw van De 
Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.  
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