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Verpleegkundigen zijn in belangrijke mate
betrokken bij het verlenen van zorg aan het
levenseinde van patiënten. Voor een aanzienlijke
groep van die patiënten worden medische
beslissingen genomen die hun levenseinde
beïnvloeden en mogelijk een levensverkortend
effect hebben.

Els Inghelbrecht werd geboren op 11
augustus 1977 in Oostende. In 2001
behaalde zij haar licentiaat in de klinische
psychologie en in 2003 haar licentiaat in de
criminologische wetenschappen aan de
Universiteit Gent.

Els Inghelbrecht belicht in haar proefschrift:
'Attitudes & role of nurses in euthanasia and
other medical end-of-life decisions' de resultaten
over de houdingen en betrokkenheid van
Vlaamse verpleegkundigen in euthanasie en
andere
medische
beslissingen
aan
het
levenseinde.
In
een
eerste
deel
beschrijft
zij
hoe
verpleegkundigen staan tegenover euthanasie en
andere
medische
beslissingen
aan
het
levenseinde en hoe zij hun rol zien binnen
dergelijke beslissingen.
In een tweede deel onderzoekt zij hoe
verpleegkundigen daadwerkelijk betrokken zijn in
dergelijke
levenseindebeslissingen.
In
het
bijzonder wordt de rol van verpleegkundigen
bestudeerd in euthanasie, in de praktijk van het
toedienen van levensbeëindigende middelen
zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en in
continue diepe sedatie.

In 2004 startte zij haar academische
onderzoekscarrière
in
het
Steunpunt
Verkeersveiligheid
aan
de
vakgroep
Menselijke Ecologie van de Vrije Universiteit
Brussel.
Vanaf 2005 is zij verbonden aan de
Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde
van de Vrije Universiteit Brussel en voert zij
onderzoek
uit
over
het
thema
verpleegkundigen
en
levenseindeproblematiek.

