
Gerecht onderzoekt tiental
euthanasie-cases
Het Leuvense gerecht voert onderzoek naar meerdere
gevallen van euthanasie, die niet volgens de voorgeschreven
procedure zouden zijn verlopen. Dat bevestigt het parket.
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Het gerechtelijk onderzoek is al geruime tijd aan de gang. Het zou
dus geen gevolg zijn van de media-aandacht voor het euthanasie -
proces dat in januari in Gent plaatsvond. Het parket bevestigt, maar
wil geen details geven: ‘Dat doen we pas als het onderzoek is
afgerond, en de feiten wel of niet vastgesteld zijn. Pas als er
onregelmatigheden bewezen zouden zijn, kunnen wij daar een
kwalificatie aan geven’, zegt Sarah Callewaert, woordvoerster van het
parket in Leuven.

Familieleden die in het kader van dit onderzoek door de gerechtelijke
politie werden ondervraagd, hebben dat in een anonieme brief aan
deze redactie gemeld. Volgens hen gaat het om meer dan tien
dossiers. Ze waren tot voor de ondervraging niet op de hoogte.

‘Traumatisch’
Ze schrijven: ‘Ons familielid is twee jaar geleden overleden en wij
hebben via deze weg moeten vernemen dat er vermoedelijk
euthanasie werd gepleegd zonder dat de artsen ons hierover hebben
geïnformeerd of de nodige procedure zouden hebben gevolgd. Dit is
een zeer traumatische ervaring voor ons.’ De familieleden spreken
ook van ‘vermoedelijke criminele feiten’.

‘Een van de artsen is inderdaad aan een
woonzorgcentrum verbonden, maar deze zaak gaat

niet over bewoners’
Inge Vervotte 

Voorzitter zorggroep Emmaüs

 belga
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De euthanasiewet schrijft overigens niet voor dat familie betrokken
moét worden bij een euthanasie. Diverse artsenverenigingen bevelen
het wel sterk aan.

De twee huisartsen die in de anonieme brief worden genoemd,
werken samen in dezelfde praktijk. Ze willen niet reageren in de
media.

Een van hen is als raadgevend en coördinerend arts verbonden aan
een woonzorgcentrum van de Emmaüsgroep. Voorzitter Inge
Vervotte bevestigt dat, maar beklemtoont dat de aangeklaagde
gevallen van  euthanasie niet in het woonzorgcentrum hebben
plaatsgevonden: ‘De bewuste arts heeft de directie van het
woonzorgcentrum correct geïnformeerd bij het begin van het
gerechtelijk onderzoek. Dat is al meer dan een jaar geleden. Het gaat
om patiënten uit haar privépraktijk. De directie zag geen  reden om
de samenwerking stop te zetten.’

Commissie
Professor Wim Distelmans (VUB), voorzitter van de federale
evaluatiecommissie euthanasie, zegt dat hij in de zomer van 2019 een
mail ontving over deze zaak, met de vraag of hij er in de toekomst
commentaar op wilde geven. Sindsdien heeft hij er niets meer over
vernomen.

De betrokken cases moeten toch ook bij de commissie zijn gemeld?
Distelmans: ‘Wellicht wel, maar honderd  procent zeker is dat niet. Er
zijn ook artsen die euthanasie verlenen zonder die aan te melden bij
de commissie. Sommige artsen  komen daar zelfs openlijk voor uit.’

En als de artsen toch regis tratieformulieren hebben in gestuurd? ‘De
meeste dossiers passeren anoniem in de commissie’, zegt
Distelmans. ‘Wat artsen daarin schrijven, nemen we natuurlijk voor
waar. Los daarvan, en  terecht, staat het iedereen vrij om een klacht
in te dienen bij het parket wanneer men daar reden meent toe te
hebben.’


