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vriendelijke term vind, want de harde werkelijkheid is dat
het leven vaak zijn glans verliest als mensen om je heen
doodgaan en je niemand meer hebt om ervaringen mee
te delen. Als je allerlei kwalen hebt die niet meer zullen
verbeteren, valt dat verlies nog eens extra zwaar.

huis terechtkomen. Kortom, stress. Bovendien, zo gemakkelijk is deze materie niet; ik was ook best bang om een
verdenking op me te laden. Niet iedereen staat positief
tegenover zelfbeschikking en veel mensen zullen mij
waarschijnlijk zien als een ‘engel des doods’.

Ik kon het niet aanzien dat mijn moeder
maar doormodderde. Daarom bood ik haar in de

Of ik last had van schuldgevoel? Natuurlijk
spookten tegenstrijdige gedachten door mijn hoofd. Het
was eigenlijk een krankzinnige situatie. Toen ik ontdekte
dat stoppen met eten en drinken een oplossing was, voelde ik vooral opluchting over het feit dat haar diepste
wens zou kunnen worden ingewilligd. Een week voor
kerst 2007 lichtten we de dokter in. Mijn moeders huisarts was gelukkig bereid haar te begeleiden. Ze kwam op
2 januari langs, hij schreef haar slaappillen voor en middelen die haar toestand zouden veraangenamen. Na een
paar dagen kwam mijn moeder haar bed niet meer uit.
Haar stemmingen wisselden, dan was ze geestig, dan
weer sentimenteel of opstandig. Geregeld raakte ze in de
war en dan wilde ze drinken, maar dat kon juist niet, of ze

zomer van 2007 aan om uit te zoeken welke mogelijkheden voor een humane, zelfgekozen dood er in Nederland
bestaan. Best een dapper aanbod, ja. In eerste instantie
was het nogal abstract. ‘Ik ga pas zoeken als je het me
expliciet vraagt’, had ik haar gezegd. Euthanasie is zoiets
groots, daar ga je niet uit jezelf mee aan de slag. Dus
totdat ze me daadwerkelijk de vraag stelde, bleef het iets
wat in de toekomst zou gaan spelen. Het moment waarop de vraag kwam, vergeet ik nooit. Het was in de late
herfst van 2007. De gezondheid van mijn moeder was in
snel tempo verder verslechterd. Er was weinig tijd, want
het zou niet lang meer duren of ze zou in een verzorgings-
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