
 
Bespreking: Guus van der Veer 
 
Kris de Bruyne, Peter De Deyn en Wim Distelmans: ‘Hoe mooi mijn moeder stierf’ Op 
weg naar een goede dood. Uitgeverij Lannoo, Leuven, 2013, ISBN 9789401413275. 
(Ouderenzorg/Palliatieve zorg/Euthanasie/PO) Zie ook: www.lannoo.be 
 
Soort boek/ziekte/stijl:  Dit boek gaat over euthanasie en aanverwante zaken als 
pallliative zorg. Het is opgebouwd uit drie delen met elk een eigen stijl. Het eerste 
deel (25 pagina’s) geeft een overzicht van  de discussies over euthenasie en de 
wetgeving in belgie, het tweede deel is een ervaringsverhaal (58 pagina’s), en het 
derde deel (40 pagina’s) gaat over de  problemen in de Belgische praktijk rondom 
euthanasie 
 
Over de schrijvers: Kris De Bruyne (Antwerpen, 20 maart 1950) is een Belgische 
zanger. Met zijn Nederlandstalige oeuvre werd hij in het begin tot de kleinkunst-
beweging gerekend. Toen hij vrij snel op de elektrische gitaar overschakelde, verwierf 
hij ook aanzien als rock-artiest. Peter Paul De Deyn is neuropsychiater en hoogleraar 
aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Groningen. Wim Distelmans (1952) 
is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije 
Universiteit Brussel. Hij is een van de pioniers in België voor de erkenning van 
palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie. Hiervoor werd hij in 2003 
bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord. Hij was voorzitter van de Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen en momenteel voorzitter van de Federale Commissie 
Euthanasie. 
 
Korte beschrijving:  Het ervaringsverhaal van Kris de Bruyne gaat over de 
moeizame tocht die zijn niet terminaal zieke maar kwetsbare moeder moest afleggen 
om,  98 jaar oud, haar euthanasiewens te verwezenlijken. Hij plaatst die zoektocht 
tegen de achtergrond van zijn familie geschiedenis, en illustreert zijn verhaal met 
liedteksten.             . 
 
Citaten: 
Blz. 20: “Zelf kwamen we in onze praktijk in contact met meerdere personen die om 
euthanasie verzochten in de context van levensmoeheid met niet-terminale medische 
problematiek. Ik denk hierbij onder meer aan een 96-jarige, bijzonder lucide en niet-
depressieve dame, met een polypathologie bestaande uit artrose, belangrijke 
bewegingsbeperking resulterend in uitgesproken afhankelijkheid, en 
gehoorvermindering die repetitief en op geijkte wijze verzocht om levensbeëindiging 
in de context van levensmoeheid.”  
 
Blz. 52: “Tot drie jaar voor haar overlijden reed ze nog met haar autootje om 
boodchappen te doen. Ze had geen stuurbekrachtiging, en dat met haar tengere 
polsen. Ze legde haar handen op het stuur, vijf voor en vijf na het uur, met 
kaarsrechte rug, de bestuurdersstoel maximaal naar voren geschoven, haar gezicht 
dertig  centimeter van de voorruit. Onbegrijpelijk dat ze nooit in haar leven een 
ongeval heeft gehad.” 
 
Blz. 91: “ Dit goed bedoelde paternalistische ‘zorgconcept’ – ‘wij weten wat de beste 
zorg en behandelingen voor u zijn’- kan echter leiden tot veel frustraties voor de 
betrokkenen. Het concept is fel verspreid omdat het beïnvloed wordt door opvoeding, 



levensbeschouwing en religie, conditionering door opleiding, gebrek aan 
communicatievaardigheden, gebrek aan respect voor de wil en overtuiging van de 
andere.” 
 
Recensies/Extra:http://medischcontact.artsennet.nl/Media-
Cultuur/Boeken/Boek/146568/Boek-Op-weg-naar-een-goede-dood-Hoe-mooi-mijn-
moeder-stierf.htm  Ignace Schretlen: ‘(…) Het verhaal van Kris De Bruyne is 
uiteraard vanuit een ander perspectief geschreven dan de twee andere bijdragen, 
maar de drie auteurs tezamen overtuigen door hun integere, open en kritische 
opstelling. De Belgische context die tot in het taalgebruik doorklinkt, maakt dit boek 
éxtra interessant voor Nederlandse lezers.’  
 
H.J.M. Bartelink-Hoos: ‘(…) Zij vond haar leven voltooid en is geholpen het te 
beëindigen. Het proces wordt door haar zoon beschreven en hij omlijst een en ander 
met eigen liedteksten. (…). Het boek lijkt op het pas verschenen 'De laatste wens van 
Moek' (2013) van Albert Heringa, alleen betreft het hier de Belgische situatie, 
waardoor wetgeving, organisaties en dergelijke alle in België zijn gesitueerd. Mooi 
verzorgd boek, duidelijk geschreven.’ 
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