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Zonder enige twijfel wordt het verlenen van
goede zorg aan het levenseinde een van de
grootste en belangrijkste uitdagingen die ons de
komende jaren als maatschappij te wachten
staan.

Koen Meeussen (°1981) is licentiaat in de
psychologie (optie personeelsbeleid, arbeidsen organisatiepsychologie) en volgde nadien
een vervolmakingsjaar in de psychologie,
optie neuropsychologie. Zijn professionele
loopbaan startte hij als psychodiagnosticus
op de Psychiatrische Afdeling van het
Algemeen Ziekenhuis te Bonheiden, en als
leerkracht
Psychologie
en
Humane
Wetenschappen
aan
het
Sint-Jan
Berchmanscollege te Westmalle.
Sinds 2006 is Koen verbonden aan de
onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde
aan de Vrije Universiteit Brussel en de
Universiteit Gent.

Landelijke gegevens over hoe mensen sterven
kunnen
beleidsmakers
en
zorgverleners
waardevolle
inzichten
verschaffen
om
levenseindezorg zo goed mogelijk te organiseren
en te verbeteren. Deze studie hoopt hieraan een
bijdrage
te
leveren
door
betrouwbare
epidemiologische gegevens aan te reiken over de
laatste levensmaanden en omstandigheden van
het overlijden in België, verzameld via het
bestaand
representatief
netwerk
van
de
Huisartsenpeilpraktijken.
Dit proefschrift belicht een heel aantal domeinen
die algemeen beschouwd worden als erg
waardevol
bij
het
meten
van
goede
levenseindezorg. Specifieke aandacht gaat uit
naar mensen die sterven aan kanker of met de
diagnose van dementie, aan wensen, voorkeuren
en vroegtijdige zorgplanning met betrekking tot
de laatste levensfase, en aan de communicatie en
besluitvorming
van
verreikende
medische
praktijken die de intentie hebben het leven te
beëindigen.
Waar mogelijk worden ook crossnationale
vergelijkingen met gegevens uit Nederland
gemaakt, die gelijktijdig verzameld werden via
een identieke onderzoeksmethode.

