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De Nederlandse onderzoekers Groenewoud en Boer publiceren in de BMJ gegevens waaruit blijkt dat er
spreiding is in het aantal nieuwe euthanasiegevallen tussen de verschillende postcodegebieden.

Vaccinatie tegen SARS-CoV-2
Mgr. J. Suaudeau, priester, arts en kerkelijk assistent van FIAMC, bespreekt uitvoerig en gedetailleerd de
ontwikkeling, productie en ethische dilemma’s van diverse vaccins tegen SARS-CoV-2 virus.

Wel of niet vaccineren tegen Covid-19, wat zegt de
katholieke leer?
Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de conferentie, beantwoordt een aantal van de meest
gestelde vragen over vacinatie tegen het Coronavirus. Belangrijke vraag is of de referent katholieken aanraadt
zich te laten vaccineren.

Ben jij IC-waardig: impliciete keuzes in COVID-19 tijd
PowerPoint-presentatie van de lezing van dr. Elisa Garcia Gonzalez en prof.dr. Frans J. van Ittersum op 24
oktober 2020.

De Sociale Leer van de Kerk als perspectief op de
coronacrisis
Lezing van prof.dr. F. van Iersel over de Sociale Leer van de Kerk en de toepassing daarvan op de Coronacrisis.
Uitgesproken op 24 oktober 2020 op de online studiebijeenkomst “Ben jij IC-waardig?” van het Netwerk
Katholieke Zorgprofessionals Nederland
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Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie
bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’
De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 oktober 2020 aangekondigd dat hij een nieuwe
regeling gaat ontwerpen op het gebied van euthanasie bij kinderen van 1 tot 12 jaar. Deze regeling moet er
voor zorgen dat kinderartsen die euthanasie verrichten bij kinderen met een uitzichtloos en ondraaglijk geacht
lijden, onder bepaalde voorwaarden niet strafwaardig zijn. Kardinaal Eijk schrijft in een reactie dat hiermee de
cirkel rond wordt: euthanasie zal dan in Nederland toepasbaar zijn voor alle leeftijden.

Brief Levensbeeindigend handelen kinderen 1-12 jaar
Minister Hugo de Jonge heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een regeling voor
levensbeëindiging (euthanasie) bij kinderen van 1 tot 12 jaar aankondigt.

Waarom een leven nooit voltooid is
Het euthanasiedebat is in de coronacrisis nogal verstild, maar laait af en toe weer op. Recent is dat de discussie
om euthanasie mogelijk te maken bij een leven dat als ‘voltooid’ wordt beschouwd. Dat is een interessant
gegeven, want wat is een voltooid leven?

Vaccinatie: door God verboden of juist mogelijk
gemaakt?
Er is veel discussie over vaccinatie in Nederland en andere Europese landen nu de vaccinatiegraad jaar in jaar
uit verder is gedaald. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de visie van de Rooms-katholieke Kerk op
vaccinatie in het algemeen, de verhouding hiervan tot visies waarin vaccinatie geheel afgewezen wordt en een
eventuele vaccinatieplicht.

Kun je moreel verantwoord vaccineren tegen Covid-19?
Er is een kans dat een vaccin tegen Covid-19 ontwikkeld zal zijn uit cellijnen, afkomstig uit een geaborteerde
foetus. Mag je zo’n vaccin dan eigenlijk wel ontvangen?
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