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Situering van het proefschrift  
 
Het maatschappelijk debat rond euthanasie is 
zeer complex en uitdagend. Wanneer een land 
overweegt om euthanasie te legaliseren, staat de 
vraag naar de mogelijkheid van efficiënte 
controle op de euthanasiepraktijk en de 
mogelijkheid om een zorgvuldige medische 
praktijk te garanderen vaak centraal. Toen 
euthanasie in België in 2002 werd gelegaliseerd, 
werden een aantal zorgvuldigheidscriteria 
opgenomen in de euthanasiewet die artsen 
dienen na te leven om een zorgvuldige praktijk te 
garanderen. Ook werd er een Federale Controle- 
en Evaluatiecommissie opgericht die moet toezien 
op de naleving van de euthanasiewet door de 
artsen. Artsen zijn wettelijk verplicht om ieder 
geval van euthanasie dat zij uitvoeren te melden 
aan deze commissie.  

 
In dit proefschrift worden verschillende studies 
gepresenteerd die inzicht geven in de 
euthanasiepraktijk in België. De studies focussen 
voornamelijk op aspecten van zorgvuldig medisch 
handelen en maatschappelijke controle op de 
euthanasiepraktijk. Door inzicht te verschaffen in 
de euthanasiepraktijk in België, reikt dit 
proefschrift waardevolle informatie aan die kan 
bijdragen tot het evalueren van de toepassing 
van de euthanasiewet in ons land, en het 
informeren van de debatten rond euthanasie die 
gaande zijn in verschillende andere landen. 
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