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BERCHEM - De Antwerpse huisarts Marc Van Hoey zal toch niet voor de
rechter verschijnen, na de euthanasie op zijn 85-jarige patiënte Simona
De Moor in 2015. Het was de euthanasiecommissie zelf die naar het
gerecht was gestapt na het zien van een Australische tv-documentaire.
Daaruit bleek volgens hen dat Van Hoey de regels niet volgde. Maar
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volgens het gerecht is er plots geen sprake van euthanasie, omdat de
vrouw zélf de beker met gif opdronk.
“De enige wens die ik nog heb, is om naast mijn dochter op het kerkhof te liggen. Vijf minuten na haar
dood wist ik al dat ik ook wou sterven.” Een Australische tv-ploeg filmde in juni 2015 een interview
met Simona De Moor in een rusthuis in Antwerpen. De vrouw treurde om de dood van één van haar
twee dochters, enkele maanden voordien.

Het verdriet was zo groot dat ze haar huisarts Marc Van Hoey om euthanasie had gevraagd. Van
Hoey is ook de voorzitter van de actiegroep Recht op Waardig Sterven, die zich inzet voor patiënten
die euthanasie willen.

In de documentaire Allow me to die, die in 2015 op
de Australische omroep SBS werd uitgezonden, ziet
de kijker hoe De Moor sterft. De beelden tonen hoe
Van Hoey de kamer binnenkomt, en de vrouw vraagt
of ze zeker is. Vervolgens giet hij een geel drankje in
een glas, en legt hij haar uit hoe ze het moet
innemen. Daarna gaat hij naast de vrouw op het bed
zitten en overhandigt hij haar het glas. De Moor
drinkt het leeg, met de arm van Van Hoey rond haar.
Vijf minuten later wordt haar overlijden vastgesteld.

“Geen psychiater geraadpleegd”

De federale euthanasiecommissie, die nagaat of de
regels bij elke euthanasie gevolgd worden, stapte in
oktober 2015 naar het gerecht. Het was de
allereerste keer dat de commissie dit deed.

“In het geval van ondraaglijk psychisch lijden moeten drie artsen akkoord gaan. Bovendien moet één
arts gespecialiseerd zijn in de aandoening”, legde voorzitter Wim Distelmans uit. Van Hoey gaf al in
de tv-documentaire aan dat hij geen psychiater had geraadpleegd.

De raadkamer oordeelde afgelopen vrijdag, na meer dan drie jaar nadenken, dat Van Hoey niet
vervolgd moet worden. Volgens het Antwerpse parket en de raadkamer is er geen probleem. “Er is
geen sprake van vergiftiging, want de vrouw heeft het drankje zelf opgedronken”, aldus het parket.

Als er geen sprake is van euthanasie, kan de wet niet overtreden zijn.
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Iemand aanzetten om uit het leven te stappen is in ons land voor een dokter niet strafbaar.
Justitieminister Koen Geens (CD&V) wilde de strafwet hierover aanpassen, maar dat is niet gebeurd.

Verkeerd signaal

“Dit was wel degelijk euthanasie”, vindt Distelmans, die verwonderd is over de beslissing. “In de wet
staat niet precies omschreven hoe je euthanasie moet uitvoeren. Dat kan via een injectie, of via een
drankje. Bovendien heeft de betrokken arts zelf melding gemaakt bij de euthanasiecommissie.”

Distelmans vreest dat nu het signaal is gegeven dat de hele procedure makkelijk omzeild kan
worden. “Stel dat een patiënt een afwijzing van zijn aanvraag krijgt, omdat zijn situatie niet
overeenkomt met de in de wet omschreven voorwaarden. Zal die patiënt dan naar zijn dokter stappen
en om een drankje vragen? ‘Ik zal het zelf wel slikken, want dan mag het kennelijk wel.’ Ik hoop dat
artsen dan zullen weigeren.”

Het is nog maar de tweede keer sinds de start van de euthanasiewet dat Justitie een dossier van
euthanasie onder de loep neemt. De Gentse kamer van Inbeschuldigingstelling oordeelde in
november vorig jaar dat drie andere artsen wél voor het hof van assisen moeten verschijnen, na de
euthanasie op een vrouw in 2010. Ook deze patiënte diende een dossier in wegens ondraaglijk
psychisch lijden. Volgens Justitie werden de wettelijke voorwaarden toen niet nageleefd.

Dokter Van Hoey wilde niet reageren.


