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Situering van het proefschrift
Verscheidene demografische, epidemiologische, medischU wordt vriendelijk uitgenodigd op de
openbare verdediging van het proefschrift
van

technologische, en culturele ontwikkelingen hebben
bijgedragen aan een toegenomen aandacht voor de
omstandigheden en de kwaliteit van het stervensprocess (bijv.

Curriculum Vitae
Joachim Cohen werd geboren op 3 maart 1979 in Bree.
In 2001 behaalde hij zijn Licentiaat in de Sociologie aan
de Vrije Universiteit Brussel.

autonomie, participatie, goede pijnbestijding, sterven in een
vertrouwde omgeving).

In 2002 startte hij zijn academische onderzoekscarrière,
aan de Tempus Omnia Revelat onderoeksgroep van de

Joachim Cohen belicht in zijn proefschrift: End-of-life decisions

Vakgroep Sociologie (VUB).

and place of death in Belgium and Europe in hoofdzaak drie
relevante thema’s in deze context:

Joachim Cohen
‘End-of-life decisions and place of
death in Belgium and Europe’

Vanaf oktober 2003 is hij als doctoraatsstudent
verbonden aan de Onderzoeksgroep Zorg rond het

Ten eerste beschrijft hij hoe publieke opinies over euthanasie zijn
veranderd in de laatste decennia in verschillende Europese
landen en in welke mate euthanasie tegenwoordig aanvaard
wordt in Europa.

Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel, en voert hij
onderzoek uit over thema’s gerelateerd aan het
levenseinde van patiënten.

Ten tweede onderzoekt hij de attitudes van artsen ten opzichte
van euthanasie en andere medische beslissingen aan het
levenseinde, alsook hun feitelijke medische besluitvoering aan
het levenseinde van patiënten. Met name de invloed van
levensbeschouwing op deze attitudes en dit gedrag wordt
nagegaan.
Op 31 mei 2007 om 17h
in auditorium P. Brouwer
Faculteit Geneeskunde & Farmacie,
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel

Ten derde beschrijft hij waar mensen sterven in verschillende
Europese landen, om welke redenen, hoe de verschillen tussen
de bestudeerde landen verklaard kunnen worden, en hoe
verschillende plaatsen van overlijden samenhangen met een
andere levenseinde praktijk.

Momenteel werkt Joachim als senior onderzoeker aan de
Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde.

