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PRESENTATIE



1994  Castricumse afdeling van Humanistisch Verbond      

Oprichters De Einder: Adri Brolsma-Polling en Jan Hilarius

Voorkomen gewelddadige, eenzame zelfdodingen 

Stichting, die geen leden kent. Inkomsten: donateurs, 
legaten en schenkingen

HISTORIE VAN DE EINDER



1995 Brochure: 'Begeleiding van mensen met een 
doodswens'  

Minister Sorgdrager (D66): artikel 7 van de Grondwet

Tweede Kamervragen   

REACTIES OP DE EINDER



2002

Wet Toetsing Levensbeëindiging  op verzoek:  WTL

euthanasie niet strafbaar: mits door artsen én sprake ernstige 
lichamelijk lijden: chronische ziekte, kanker.

Niet wordt gesproken over: dementie

psychisch lijden en

voltooid leven



REACTIES OP DE WTL

2005: symposium De Einder met Els Borst en Govert den 
Hartog (niet ziekte centraal, ook niet artsen)

2010: Burgerinitiatief Vrije Wil (legalisering stervenshulp 70+)

2016:  commissie Schnabel (advies cie. Voltooid Leven)

Wetsvoorstel D66 2017 (stervenshulpverleners)



INSTANTIES DIE ZICH BEZIG HOUDEN MET EUTHANASIE

• NVVE: Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie: politiek debat en 
maatschappelijke discussie

• SWL: Stichting Waardig Leven: voorlichting  zelfeuthanasie

• CLW: Coöperatie Laatste Wil: laatstewilpil (pil van Drion)

• LEK: Levenseinde Kliniek: artseneuthanasie

• Stichting De Einder: zelfeuthanasie

• Levenseinde Consulenten: zelfeuthanasie



Stand van zaken euthanasie in Nederland 2017

Artseneuthanasie                                    Zelfeuthanasie 
Humane dood in eigen regie

2002: WTL door artsen                                 1886: wetboek van strafrecht 
-vrijwillig, weloverwogen,                             -zelfdoding is niet strafbaar 
duurzaam                                                        -hulp bij zelfdoding is strafbaar 
-ondraaglijk, uitzichtloos
(fysiek) lijden = medische grondslag

-er is geen alternatief    



1. Zelfeuthanasie bespreekbaar maken

contact met maatschappelijke organisaties, politiek, 
overheid.

2.   Mensen begeleiden met een doodswens.  

zoeken naar betrouwbare methoden en middelen en 
geven van morele steun door consulenten bij 
zelfeuthanasie.    

DOELSTELLINGEN VAN DE EINDER



E-mail:  begeleiding@deeinder.nl 

Casemanager 

Algemene informatie / telefonisch contact

Contact met consulent 

WERKWIJZE VAN DE EINDER



Website van de Einder www.deeinder.nl

Naslagwerk à 9.50 euro overmaken naar De Einder

www.eenwaardiglevenseinde.nl

Boek 'Uitweg' van Boudewijn Chabot

Peaceful Pill Handbook, www.peacefulpillhandbook.com

Aanvraag consulent

ALGEMENE INFORMATIE



'Uitweg' en 'Peaceful Pill Handbook’

Onder ieders handbereik 

Op eigen kracht

Jaren lang houdbaar

Om zo gerust mogelijk verder te leven

DE PIL VAN DRION IS ER
1991 Huib Drion, jurist



De pil van Drion is er
2017 Coöperatie Laatste Wil

-dodelijk middel dat niet onder de opiumwet valt 

-verkrijgbaar voor leden die half jaar lid zijn van CLW



De Pil van Drion is er
zelfeuthanasie is mogelijk

Zijn we er dan?
hulp bij zelfeuthanasie is strafbaar

- een mens komt niet alleen en gaat niet alleen

- voor zelfeuthanasie is goede kennis nodig

Consultatieve Begeleiding



Achtergrond divers

(Bij)scholing/stage, intercollegiaal overleg, intervisie, enz. 

Zelfstandig opererend

Onderschrijft Zorgvuldigheidsnormen De Einder 

Juridische bijstand 

Vergoeding

6 consulenten,  5 in opleiding. (regionaal, soort hulpvraag)

WIE IS DE CONSULENT



Wat mag wel en wat mag niet

Wel                                              Niet 

-erover praten                          -advies geven

-informatie verschaffen          -instructies geven

-morele steun verlenen          -makkelijk/mogelijk 

maken



De consulent:

Erkent zelfbeschikkingsrecht 

én art 294 Sr (aanzetten tot zelfdoding)

Toetst: - vrijwillig,
- weloverwogen  
- duurzaam

ZORGVULDIGHEIDSNORMEN



De consulent:

Bespreekt: - alternatieven
- gedegen informatie: juridisch en medisch
- de rol van huisarts, naasten en intimi

Zorgt voor: toereikende verslaglegging

ZORGVULDIGHEIDSNORMEN



Géén therapeut 

Geen middelen, geen directe hulp (art 294Sr)

Niet om een bepaalde keuze te maken, maar een bepaalde 
kwaliteit van de keuze 

en als het zover komt, van de uitvoering van die keuze 

Creëert een zo groot mogelijke helderheid bij de 
hulpvrager

HOE WERKT DE CONSULENT



Wil gehoord worden, meestal al de oplossing

Algemene aanleiding:                                                              
van levensbeschouwelijke aard, liever waardig sterven dan 
onwaardig oud worden, huisarts niet belasten

Concrete aanleiding: zeer divers

Niet in aanmerking komen voor artseneuthanasie

Echtparen 

DE HULPVRAGER



Stoppen met eten en drinken (STED)

Helium methode

Medicijn methode

ZELFEUTHANASIE IN DE PRAKTIJK (“Uitweg”)



STATISTISCHE GEGEVENS 2014

• Website: 33.746 keer bezocht

• Hulpvragen via officemanager en landelijk telefoonnummer:  
1.500

• Contact met consulent: 607

STATISCHE GEGEVENS 2016

• Website: 42.774 bezoekers 

• Hulpvragen via casemanager: 2.500  (7 per dag)

• Contact met consulent: 330



Statische gegevens 2014

607 hulpvragers/consulent

87 mensen overleden = 15%

5% van de totale hulpvragen 



De wind fluistert mijn naam

Waarom word ik steeds geroepen

Ik vraag je laat mij gaan

Ik wil rust, en niet meer zoeken

Ik zal het vinden

In een ander bestaan, een ander leven, een andere dimensie

MARJOLIJN 47 JAAR, AUGUSTUS 2016







HULPVRAAG:

Ik verzoek u mij in contacten brengen met een consulent.

Met vriendelijke groeten,
Maastricht Willem



HULPVRAAG:

Kan iemand mij helpen
Mijn leven is een puinhoop heb al een mislukte
zelfmoord achter de rug had nochtans gedaan 
wat in het boek stond, ze hebben me te snel
gevonden
Nu lees ik van een barbituaat dat ook in 
Zwitserland gebruikt wordt, hoe kom ik aan een goed
product mag ik iemand bellen, ik kom uit Belgie
Mvg Carole
Verstuurd vanaf mijn iPad



HULPVRAAG: 

• Zojuist heb ik op Uw website de brochure “Een waardig levenseinde in eigen regie” 
gelezen. Ik doe  dit omdat ik in de afgelopen maand te maken heb met de actieve 
doodswens van mijn 89-jarige moeder.  Zij is fysiek momenteel “goed” maar heeft 
vorige maand wel een herseninfarct gehad. De hele situatie heeft haar doen 
beseffen wat haar mogelijk boven het hoofd hangt. Haar sterke wil om zelf de 
regie te houden heeft ertoe geleid dat zij op psychische gronden haar leven als 
voltooid beschouwt en daarom uit het leven wil stappen.

• Na gesprekken met de huisarts is besloten om een euthanasie-procedure te 
starten. Hoewel de huisarts bereid was om mee te werken heeft de scan-arts 
ondertussen bepaald dat mijn moeder in zijn ogen niet voldoende lijdt. Daarmee 
is deze weg afgesloten. Wel heeft de scan-arts mijn moeder naar Uw stichting 
verwezen.

Kunt U telefonisch contact met haar opnemen?


