De pil van CLW
Onder het voorbehoud dat bij De Einder geen
toxicologische kennis aanwezig is die toelaat een
gezaghebbende uitspraak te doen over de
betrouwbaarheid, schadeloosheid en veiligheid
van de substantie waaruit de pil van CLW
bestaat, beschouwt De Einder die pil op basis
van van CLW afkomstige gegevens als een
aanwinst. Lees verder...

Euthanasie bij zwaar dementerenden
Het honoreren van de euthanasiewens van
zwaar dementerenden heeft de afgelopen tijd tot
scherpe opiniërende stukken in enkele landelijke
dagbladen geleid. De problematiek speelt met
name bij zwaar dementerenden die op een
moment dat zij nog wilsbekwaam waren hun
euthanasiewens in geval van dementie op schrift
hebben gesteld. Lees verder...

Het begeleiden van iemand die dood wil is
een intiem en ingewikkeld proces
Als consulent in samenwerking met Stichting de
Einder ben ik regelmatig deelgenoot van zo’n
proces, zowel met mensen die graag voorbereid
willen zijn op het moment dat ze zelf willen
besluiten over hun dood als ook met mensen van
alle leeftijden die op korte termijn dood willen.
Lees verder…

Actualiteiten rond euthanasie in Nederland
De Belgische 5de Nationale Dag van waardig
Sterven en Euthanasie vond dit jaar plaats in
Antwerpen en had als thema ’15 jaar na de
wetgevingen, waar staan we nu met het
levenseinde en de nodige documenten?’
Miriam de Bontridder, bestuurslid juridisch zaken
van De Einder, was op deze dag een van de
sprekers. Lees verder…

Terugblikken met Adri Brolsma-Polling,
mede-oprichter van De Einder
Zij was de eerste bestuursvoorzitter die in 1995
De Einder heeft opgericht samen met nog enkele
andere even gedreven geestverwanten uit het
Humanistisch verbond. Nu tweeëntwintig jaar
later en de leeftijd van 90 jaar naderend, kost het
Adri Brolsma-Polling geen moeite in het verleden
te duiken. Lees verder...

De Einder zoekt een consulent met
achtergrond in de psychologie of psychiatrie
In verband met de groeiende hulpvraag is De
Einder op zoek naar consulenten met een
achtergrond in de psychologie of psychiatrie. Wij
zoeken consulenten die zijn opgeleid als
psychotherapeut, GZ psycholoog, klinisch
psycholoog, psychiater of sociaal psychiatrisch
verpleegkundige. Lees verder...

Zelf krijgt hij het niet voor elkaar,
met z'n drietal Kamerzetels.
Kees van der Staaij, SGP.
Dus moet het buitenland maar helpen.
Vindt hij.

"Weg met de euthanasie".

Maar welk buitenland dan?
Brussel? Trump? Erdogan?
IS? Al-Sisi? Duterte? Maduro?

En hoe? Armada? Dictaat? Eurowet?
Sancties? Verbod NVVE?
Verbod De Einder?
Bom op Levenseindekliniek?

Onze Lieve Heer
heeft rare kostgangers.
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