Nogmaals de pil van CLW
Aan de toename van het aantal hulpvragen dat
bij De Einder binnenkomt sinds CLW kenbaar
gemaakt heeft haar rol bij de verspreiding van
Middel X te staken, valt af te leiden dat iemand
die wil sterven, niet voor één gat te vangen is.
Lees verder...

Euthanasie en hulp bij zelfdoding: een korte
terminologische verkenning
In de Nederlandse euthanasiewet wordt het
woord ‘euthanasie’ in het geheel niet
gedefiniëerd, sterker: het woord komt zelfs
helemaal niet voor in de Wet Toetsing
Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij
Zelfdoding d.d. 12 april 2001. Lees verder...

Demedicalisering van
levenseindebeslissingen
Moeten euthanasie en hulp bij zelfdoding tot het
exclusief terrein van een arts blijven behoren?
Lees verder…

Het maatschappelijk erkend recht op leven
tegenover de individuele wens om het leven
los te laten
Het merendeel der mensen ervaart het leven als
een geschenk. Voor een kleine minderheid is het
een straf. Mogen degenen die van het leven an
sich genieten, degenen voor wie het an sich een
lijdensweg betekent, veroordelen tot het
leegdrinken van de volle beker die leven heet?
Lees verder…

Middel X van CLW
De afgelopen maanden werd aan De Einder
regelmatig de vraag voorgelegd ‘wat te denken
over Middel X’ en ‘zal Middel X het in de
juridische strijd over haar bestaansrecht
overleven’. Lees verder...

‘Sommige mensen worden gedreven door het
verlangen voor eeuwig in te slapen’
‘Het merendeel van de tweeduizend mensen die
jaarlijks bij De Einder aankloppen om hulp, wenst
eigenlijk een beter leven. Daarentegen zijn er die
niet worden gedreven door dat verlangen, maar
door de wens zo vreedzaam mogelijk voor
eeuwig in te slapen.’ Lees verder...

Sinds 23 januari verkrijgbaar: ‘De Vredige Pil’
Voor de nieuwsbrieflezers die zich de afgelopen
maanden regelmatig tot de Einder gewend
hebben om te vernemen wanneer de
Nederlandse vertaling van The Peaceful Pill
Handboek op de markt komt, het volgende
heuglijk nieuws. Sinds 23 januari is de digitale
versie van ‘De Vredige Pil’ verkrijgbaar. Lees
verder...

Vrijwilliger voor ondersteunend
officemanagement gezocht
Stichting de Einder is op zoek naar een
vrijwilliger die bereid is onze officemanager te
ondersteunen en indien zij verhinderd is, voor
haar waar te nemen. Lees verder...

In God geloven?
Prima, ga je gang.
Maar laat mij er buiten.
Lijf mij niet in.
Laat mij Mijn Eigen Wil.

Amen.

*Met dank aan Paul Mertz voor het Tafreeltje
*Met dank aan NVVE voor het artikel in Relevant en de foto’s daarbij van René
ten Broeke
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