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'Euthanasiedokter van Claus schendt beroepsgeheim' 

BRUSSEL (BELGA, DS). - Een van de dokters die betrokken was bij 

de euthanasie van Hugo Claus, sprak daarover in 'Dag Allemaal', tot groot 

ongenoegen van Veerle Claus.  

Veerle Claus, de weduwe van Hugo Claus, zou gerechtelijke stappen overwegen 

tegen Marc Van Hoey omdat hij het beroepsgeheim geschonden heeft in een 

interview met het blad Dag Allemaal, dat twee weken geleden verscheen. Van 

Hoey was de derde arts die Hugo Claus consulteerde enkele weken voor zijn dood. 

Hij adviseerde de schrijver in zijn hoedanigheid van Leif-arts (Levenseinde 

Informatie Forum) over euthanasie.  

 

In Dag Allemaal vertelt Van Hoey over het gesprek met Claus en verdedigt hij de 

keuze van de schrijver. 

 

Veerle Claus was volgens de krant De Morgen ziedend toen ze het interview las, 

belde de arts en dreigde met een klacht. 'Ik begrijp haar woede', zegt Van Hoey in 

een reactie aan de krant. 'Ik ben misleid door Dag Allemaal. Sommige uitspraken 

zijn compleet verzonnen. Zo heb ik nooit gezegd dat Claus geen vertrouwelijke 

relatie had met zijn huisarts en ik heb nooit beweerd dat Claus zich verheugde op 

de heisa. Ik heb de journalist niets verteld van wat er tijdens de consultatie met 

Claus gezegd is.' 

 

Van Hoey kondigt aan een klacht te zullen indienen bij de Raad voor de 

Journalistiek en overweegt een burgerlijke procedure. 

 

'Ik heb nog niets vernomen van een officiële klacht', zegt Ilse Beyers, de 

hoofdredactrice van Dag Allemaal. 'Alles wat in Dag Allemaal staat, heeft dokter 

Van Hoey on the record gezegd. Dat Veerle Claus hem nu wil aanklagen wegens 

schending van het beroepsgeheim, bevestigt ook dat het artikel strookt met de 

werkelijkheid: hij heeft inderdaad het beroepsgeheim geschonden.'  

 

'Van Hoey kwam al eerder aan het woord in ons blad, altijd via de journalist Guy 

Van Gestel. Hij heeft zelf voorgesteld om over de euthanasie van Claus te praten. 

Er was enige tijdsdruk en hij zei daarom dat hij het interview niet hoefde na te 

lezen. Ook na de publicatie kwam hij pas met bezwaren nadat Veerle Claus met een 

klacht had gedreigd.' (kdo)  
 

(kdo) 

 


