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"Iedereen gaat dood, alleen ik iets eerder" 

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 - Ongeneeslijk ziek, nou en? over geluk, 
liefde, levenslust, en optimisme. Dat laatste brokkelt langzaam 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 IVA-uitkering  

Favoriete website: 
www.depaarsepanda.nl  

Typisch vrouw: zorgzaamheid  

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

Dag 5...  

Er wordt mij wel eens gevraagd 
hoe het nu voelt om te weten dat 
je niet meer zo lang te leven 
hebt. Dan antwoord ik altijd dat 
het voor mij niet zo moeilijk is. Ik 
ben heel nuchter ingesteld en 
heel realistisch. Iedereen gaat 
dood, alleen ik ‘iets’ eerder.  

Ik heb altijd heel veel liefde 
gekend in mijn leven. Een vrijwel 
onafgebroken liefdesleven vanaf 
mijn zestiende. Ik heb nog steeds 
een goede band met mijn twee 
exen. Maar vooral de laatste elf 
jaar heb ik volop liefde gekregen, 
van de liefste man van de hele 
wereld, dus mij hoor je niet 
klagen.  

Het is voor mij een stuk makkelijker om straks niet meer te leven, dan 
voor mijn nabestaanden om mij straks te moeten missen. Ik heb het er 
natuurlijk ook zelf een beetje naar gemaakt door sociaal, liefdevol, 
respectvol en aardig te zijn tegen ieder die me lief is, dus ja, dan wordt 
het afscheid een stuk moeilijker.  

En ik ben heel blij dat ik nooit 
kinderen heb gekregen. Bewust, 
want ik wilde ‘mijn kinderen’ het 
wereldleed niet aandoen. Het 
grote maar ook het kleine leed 
niet. 

Ik heb er vrijwel geen moeite mee 
om zelf van alles voor te bereiden 
‘voor later’. Ik heb dan ook, 
samen met familie en vrienden, 
een knalroze kleed gemaakt, met 
daarop allerlei gekleurde 

viltlapjes. Daar kom ik onder te liggen want ik ga níet in een kist.  

Ook mijn urn heb ik met hulp van mijn man zelf gekleid en later met mijn 
zus en vriendin geglazuurd. En ik kan niet anders zeggen, het is een 
mooie urn geworden. Ik hoef nu nog maar een paar kleine dingetjes te 
doen en dan ben ik er klaar voor.  

Dus nu alles bijna klaar is hebben wij 
inderdaad tijd om te genieten van de 
periode die ons nog rest. En genieten, dat 
doen wij dan ook, met volle teugen! 

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

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