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"De bijtende dialogen en sarcasme zie ik 
wel zitten" 

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 UVI-uitkering  

Favoriete website: 
www.depaarsepanda.nl  

Typisch vrouw: zorgzaamheid  

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

Dag 3...  

Ik zit sinds enkele dagen onder 
de rode jeukende bultjes. Het 
was zaterdagavond niet meer uit 
te houden, dus ben ik met mijn 
man André naar de 
huisartsenpost gegaan.  

Een hele aardige dokter heeft me 
onderzocht en de meer dan 300 
rode bultjes gezien, maar ook hij 
kon er niet echt een verklaring 
voor geven. Het kan niet komen 
door het stoppen met Tarceva, 
dat had ik al nagevraagd.  

Het moet dus een allergische 
reactie zijn, maar waarvan? Ik 
heb nu koelzalf en een anti-
allergie medicijn, en daar moet 
het mee weggaan. Ik word driemaal daags liefdevol ingevet, van top tot 
teen, en het lijkt al iets beter te gaan. Er komen in ieder geval geen 
bultjes meer bij.  

Vandaag is het Annie en Sanniedag. Altijd op dinsdag en donderdag. 
Die dagen houdt André vrij om samen met mij leuke dingen te doen. 
Meestal gaan we naar de tuin, maar ook wel eens naar de stad, een 
beetje rondrollen en op een terrasje zitten.  

Vandaag wordt het een beetje van alles. In de 
tuin moeten nog flink wat druiven gekrent 
worden, maar daar zitten we droog in de kas. 
We gaan ook nog even naar de stad om in 
bibliotheek DOK een beetje te lezen en een 
lekker vers sapje te drinken en daarna nog 
wat boodschappen doen. 

Als ik vanavond nog fut heb gaan we naar de 
bioscoop, want er draaien wel een aantal films 
die ik wil zien, zoals ‘De laatste dagen van 
Emma Blank’. Niet uit cynisme maar puur 
omdat de omschrijving ‘een heerlijk grimmig 
en geestig drama vol zwarte humor, bijtende 
dialogen en sarcasme’ me wel aanspreekt.  

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

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