
Paula Wiermans: ‘Zijn weg naar euthanasie’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2014.  ISBN: 

9789402210910 ( COPD/Euthanasie/ Levenseinde/PO/1) Zie ook www.boekscout.nl 

 

Soort boek/ziekte/stijl: 

Ervaringsverhaal van 140 pagina’s waarin Paula Wiermans op basis van 

dagboekaantekeningen beschrijft hoe haar vader sterft met behulp van euthanasie 

wanneer zijn ziekte COPD te slopend wordt. Vanuit haar perspectief beschrijft ze hoe 

hij dit aan zijn vrouw en dochters verteld heeft, wat het bij hen teweeg bracht en hoe 

zij de periode vlak voor zijn dood en daarna hebben ervaren. 

 

 Over de schrijfster: 

Paula Wiermans (1967) is getrouwd en heeft drie zonen. Zij woont in Simpelveld. 

Nadat zij last kreeg van PTSS is zij gestopt met werken en wijdt zij zich aan vele 

hobby’s. 

 "Ik ben in 1967 geboren in Maastricht en ik ben sinds 2012 woonachtig in 

Simpelveld. Ik heb een aantal jaren in de detailhandel gewerkt. Door PTSS ben ik 

niet meer werkzaam. Ik heb mijn rust gevonden in de hobby fotografie en in het 

creatief zijn met mijn handen. Dit is de eerste keer dat ik een verhaal schrijf en dat in 

boekvorm uitkomt. Ter nagedachtenis aan mijn vader Theo Wiermans." 

zie ook: https://www.facebook.com/foto.willems  

Korte bespreking: 

Paula Wiermans gaat in op het leven dat haar vader heeft geleefd totdat hij ernstige 

last kreeg van zijn COPD. Er bleek niets meer aan te doen en hij maakte duidelijk dat 

hij met behulp van euthanasie wilde sterven. Wiermans beschrijft uitgebreid wat dit 

besluit met haar doet,  ze licht toe wat er geregeld moet worden, hoe ze nadenkt over 

de relatie die ze met haar vader heeft gehad en wat ze nog graag wilde zeggen. Hoe ze 

dat doet met behulp van een brief, die haar vader hevig ontroerde. Die laatst weken 

kunnen zij goed en mooi afscheid nemen van hun vader. De dochters besluiten bij 

hun ouders te gaan slapen gedurende die laatste dagen uit het leven van haar vader. 

Het doet pijn en levert verdriet, maar zo is er een einde gekomen aan de lijdensweg 

van haar vader.  

Wat viel op: 

Natuurlijk de beschrijving van de hele periode vanuit het perspectief van de dochter, 

het afscheid moeten nemen en hoe zij dat als gezin doen, steun bij elkaar vinden. En 

de brief die Paula Wiermans aan haar vader schrijft omdat ze het eerst niet gezegd 

krijgt en hoe ze er daarna over kunnen praten. 

 

Citaten: 

Pag.14: ‘De arts begint te vertellen: “Uw vader is ernstig ziek, heel ernstig. Ik hoop 

dat u dat beseft. Hij heeft de ergste vorm van COPD, hij zal niet beter worden, het 

kan alleen maar slechter worden. Hij zit in de laatste fase.’ 

 

www.boekscout.nl : ‘Pap ligt hier nu al twee weken. Hij eet nog steeds niets, alleen 

een hapje pudding met zijn pillen. 

Ik ben met de bus naar Pap gegaan, dus ik kan alleen met hem zijn. Zeker een half 

http://www.boekscout.nl/
https://www.facebook.com/foto.willems


uur zegt hij geen woord tegen mij, omdat hij het niet kan vanwege ademnood. 

Na een half uur wat gestaan te hebben zeg ik tegen hem: "Zo Pap, ik ga maar weer 

eens naar huis." Dan vertelt hij: "Ik kan nu praten ik heb een paniekpil en een 

Prednison gepakt." Met een stokkende adem praat hij verder: "Ik wil je vertellen, ik 

heb het met Mam er over gehad (zucht), ik kan zo niet meer door. Ik heb gevraagd 

voor euthanasie, Mam stemt er mee in. Ik wil niet dat jij, Diana of Francien, Mam 

erop aankijken, want dit is mijn eigen beslissing. (…) Op dat moment sta ik 

verstomd, een diepe brok schiet in mijn keel en ik begin te huilen.(…).’ 

Pag.25: ‘Toch heb ik je wel altijd zo gezien: Jij was en bent mijn echte Pappa. 

Ondanks de strijd die we met elkaar gevoerd hebben stond je toch voor mij klaar als 

ik je nodig had.’ 

Pag.41: ‘‘s Avonds om 18.30 uur arriveert de SCAN-arts. Mam, Francien en ik gaan 

samen met de arts naar de kamer van Pap en sluiten de deur. De arts vraagt ons 

vriendelijk om niets te zeggen en absoluut stil te zijn.’ 

Pag.94: ‘Zoals mijn nichtje Vivian laatst zei: “ Vanavond zijn we één, allen samen in 

verdriet, het verdriet om een man, een vader, een oom en opa, die zeer streng kon 

zijn maar ook lief, die serieus om iets kon zeuren, maar ook een heel dorp op zijn kop 

kon zetten door zijn flauwekul.’  

 


