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Over de schrijfster: Kim Moelands (1975) is journaliste en recensente en heeft 
Cystic Fybrose. Gedurende het schrijven van dit boek belandde Kim twee maal in het 
ziekenhuis, onder meer met een longinfectie. Zij had vanaf haar 16e tot aan zijn dood 
een relatie met Ron (1971), haar grote liefde, die ook Cystic Fybrose had. Zij woonde 
tot 2005 met hem samen in Utrecht en nu met hond Balou die haar bijzonder 
getroost heeft. 
 
Soort boek/verhaal/stijl: Ervaringsverhaal over leven met Cystic Fybrose en 
verhaal van een grote liefde. Vlot geschreven, ontroerend en indringend met scherpe 
observaties en gelardeerd met veel korte gedichten en citaten die veelal over liefde 
gaan. Vanuit het perspectief van Kim, die een aantal namen heeft veranderd, maar 
die van de hoofdpersonen niet. 
 
Beschrijving: In dit boek vertelt Kim over het leven van haar en Ron die ze heeft 
leren kennen op haar 16e gedurende een weekend voor Cystic Fibrosis (CF) patiënten. 
Ze voelen elkaar aan, kennen een gezamenlijk ritme van eten, medicijngebruik, 
andere therapieën en bezigheden, totdat het fout gaat, nadat zij allebei een griep 
hebben gekregen. Ron komt er niet bovenop, moet in het ziekenhuis opgenomen 
worden en wordt steeds zieker. De gemiddelde leeftijdsverwachting van CF-patiënten 
is ongeveer 35 tot veertig jaar. Rond die tijd zijn ze Total loss verklaard. Bij Ron 
wordt dat 33 jaar. Dan komt hij niet meer ‘door de APK’. Ze beschrijft de dagen van 
Ron in het ziekenhuis, de gebeurtenissen direct na zijn overlijden, de houding van 
Rons ouders, verdriet en pijn en ziekte en hoe zij uit het zwarte gat probeert te 
kruipen. Dan speelt haar ziekte haar ook parten. Ze heeft ook dan ziekte klachten en 
bijwerkingen van medicijnen, ‘fantoompijn en huilende borsten’, waardoor het 
rouwen alleen maar zwaarder is. Maar het lukt haar mede dankzij het bestaan van 
Balou, haar Bosnische hondje. 
 
Wat viel op: Hoe groot de liefde van Kim voor Ron was, hoeveel energie het kost om 
met Cystic Fybrose te leven en dat er dan toch luchtig over wordt gedacht, zelfs door 
keuringsartsen. Het gebrek aan empathie van verplegenden en ook de kundige 
ingrepen van artsen als ‘Hugo’. Hoezeer ze rekening moet houden met haar ziekte, die 
haar leven niet mag bepalen. En dat dat niet altijd kan omdat ze overdonderd wordt 
door zaken die actie vragen (Rons ziekte) of omdat levensomstandigheden dat niet 
toelaten (rouw, uit een dal kruipen) of omdat de ziekte toch een eigen leven leidt. 
 
Citaten: pag. 32 ‘Na het avond was het namelijk tijd voor ons verplichte 
‘gezondheidsritueel’ dat bestond uit het vernevelen van allerlei medicijnen hardlopen 
of fietsen om onze longen in conditie te houden en grote hoeveelheden calorieën en 
een enorme pot thee naar binnen te werken. Met een flink hand vrolijk gekleurde 
pillen eindigde de avond. Dan snel naar bed, want Ron moest ’s ochtends in alle 
vroegte naar de universiteit als ik me nog eens omdraaide.’ 
Pag. 97 : ‘Fijn dat je mij als eerste bij hem roept,’ snik ik tegen Hugo. ‘Jij bent zijn 
vrouw en je verdient een laatste moment met hem samen voordat zijn ouders en zus 
erbij komen.’ Hij legt troostend zijn hand op mijn schouder. ‘Je mag het 
zuurstofkapje er wel afhalen zodat je hem nog even kunt zien zoals je hem kent. 



Zonder al die apparatuur.’ ‘Maar ik wil niet dat hij lijdt.’ ‘Hij merkt er niks meer van.’ 
Hugo’s stem klinkt geruststellend. ’Zal ik het voor je doen? ‘ 
pag. 276: ‘’Ik kan niet op zijn, ik moet door,’ zeg ik zachtjes tegen mezelf. Maar ik wil 
ook naar Ron. Vandaag meer dan ooit. Ik wil ontsnappen aan deze ellende, aan dit 
klotelijf vol pijn. ‘De drain zit erin,’ klinkt het. Gelijk merk ik dat de druk op de borst 
minder wordt en dat het ademen weer een stuk makkelijker gaat. ‘ 
 
Recensie: Peter Kuijt: ‘Kim Moelands kan schrijven. Zelfs beter dan menig auteur 
van wie zij de boeken bespreekt. Hoe ernstig de situaties soms ook zijn, ze brengt het 
doorgaans met een verfijnd gevoel voor humor. Ze paart een scherp 
observatievermogen aan een soepel doch indringende stijl. Wellicht zal een te aardse 
scepticus moeite hebben met haar gesprekken met de overleden Ron via een medium. 
Het zij zo. Heel af en toe zakt “Ademloos” ook iets in tot het niveau van 'Lief 
Dagboek', maar het boek is overwegend een roetsjbaan vol diep beleefde, eerlijke 
emoties. Buiten adem constateert de lezer aan het eind dat “Ademloos” een ode aan 
het leven is. Een mooi document over de liefde die zelfs de verste grenzen 
overschrijdt. Een mooi monument ook voor Ron. En voor Kim Moelands. 
Josefin Hoenders | www.ezzulia.nl : ‘Met een zeer heldere, krachtige pen beschrijft 
Kim de laatste dagen met Ron en de lange eenzame maanden na zijn dood. Nooit 
eerder heeft iemand mij zo dicht bij een afscheid toegelaten, nooit eerder heeft 
iemand me zo eerlijk verteld hoe eenzaam en angstaanjagend het is om achter te 
blijven. Met tranen in mijn ogen heb ik “Ademloos” gelezen, af en toe zelf naar adem 
snakkend. 


