
Hella de Jonge: ‘Hartschade’ Uitgeverij Atlas/Contact, Amsterdam 2018. ISBN 
9789025452209 (Hartaandoeningen/ Geestelijke gezondheidszorg/ Anorexia/ 
Medicijngebruik/ Coping/ Alternatief/ ED) Zie ook www.helladejonge.nl en 
www.atlascontact.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘De recepten die me door verschillende artsen voorgeschreven waren, had ik meestal 
niet bij de apotheek afgegeven. Van medicijnen waar ik niet onderuit kon, las ik de 
bijsluiter om te constateren dat de bijwerkingen vanwege de problemen met mijn 
darmen schadelijker dan de kwaal zouden zijn. Meestal verdwenen die pillen ergens in 
een la.’ (Pag.8) 
 
Covertekst:’ Hella de Jonge vindt zichzelf terug in een ziekenhuis aan de monitor: 
hartaanval. Als de goede bedoelingen van de specialisten haar tot een gevangene van een 
systeem dreigen te maken, komt ze in opstand.  
Ze gaat op zoek naar de oorzaak van haar fysieke problemen en wat haar drijft. Dit leidt 
tot ontroerende gesprekken met haar dochter, beiden hebben een kind verloren, en soms 
confronterende, maar ook hilarische bezoeken aan haar vader. 
Dit boek getuigt van een gevecht om geen patiënt te worden maar mens te blijven. 
 
Inzien: Lees hier het eerste hoofdstuk  
 
Pag.16: ‘Hapje voor hapje, dag na dag kwam ik weer tot mezelf. Regelmatig kwam de 
dokter langs. Hij ontfermde zich als een vader over me. Gaf me troost en stimuleerde 
me. Toen ik weer over de gang kon lopen, mocht ik van hem met een karretje koffie, thee 
en limonade rondgaan om andere patiënten te bedienen. Het gaf me het gevoel dat ik 
nuttig was. Beetje bij beetje begon het voedsel me weer te smaken.’ 
 
Over de schrijfster: 
Zie: https://www.helladejonge.nl/biografie/  
 
Recensies/Extra: 
https://www.ad.nl/lifestyle/veel-mannelijke-cardiologen-nemen-vrouwen-niet-
serieus~a0700d29/  ‘Het moest, had ze zich voorgenomen, géén medisch relaas worden. 
Derhalve koos Hella de Jonge (68) in Hartschade voor een romanvorm, waarin ze haar 
eigen verbijsterende ervaringen in het medische circuit afwisselt met observaties uit haar 
traumatische jeugd, de zorg om haar vader - de 95-jarige tekstschrijver Eli Asser die met 
hartproblemen in het ziekenhuis belandt en met wie ze probeert te praten. Daarnaast 
voert ze in het boek gesprekken met haar dochter, over de verwerking van de dood van 
hun kind. (…)’ 
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/452444-
mannen-en-vrouwenharten 
https://www.freekdejonge.nl/blog/voorstelling/hart-op-1/   
https://www.amc.nl/web/ons-amc/verhalen/community/theatercollege-over-het-
hart.htm  
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